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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับครูและ          
บุคลากรที่สนใจ และรับผิดชอบงานแนะแนว ในการน าไปเป็นแนวทางจัดการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน  ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมแนะแนวตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ว่า กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและ
พัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี โดยสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาการแนะแนวการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 -
2565) ที่กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของการแนะแนว ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 
มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิต และทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่  21 ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยใช้
กระบวนการแนะแนว การให้ค าปรึกษา ให้มีสมรรถนะทางการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพ่ือการศึกษาและ
การมีงานท า 2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิต มีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน             
4) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการแนะแนว เพ่ือให้การจัดกิจกรรมแนะแนว       
ของสถานศึกษา สามารถด าเนินกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของการจัดกิจกรรมแนะแนว         
จึงได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม   
ทุกด้าน เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมกับส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน  
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป 
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บทน ำ 
 

ตามแผนการศึกษาชาติ (พ.ศ.2560-2579) ได้ระบุถึงปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา           
ของกลุ่มเด็กในวัยเรียนที่นักเรียนยังประสบปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ การขาดทักษะการคิด ที่จะพิจารณา 
แยกแยะ คัดกรองค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย  รวมถึงการขาดทักษะชีวิตของนักเรียน                    
ซึ่งส่งผลสืบเนื่องสู่ปัญหาการติดยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การประสบปัญหาการวางแผนการศึกษาต่อ
และการเลือกศึกษาต่อที่ไม่ตรงตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง ส่งผลต่อการเกิดปัญหาในการประกอบ
อาชีพในอนาคต  

การจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง      
พ.ศ.2560) ระบุว่า กระบวนการแนะแนวเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มุ่งเน้นการท างานในเชิงป้องกันความเสี่ยง   
แก้ไขปัญหา ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะอันพึงประสงค์ให้นักเรียน  ให้รู้จักเข้าใจตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม        
ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจ การคิดแก้ปัญหา สามารถก าหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเอง        
ทั้งด้านการศึกษาอาชีพ ตลอดจนสามารถปรับตัวด ารงชีวิตเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพในสังคมอย่างมีความสุข     
ควบคู่การมีคุณธรรม ตามทิศทางของแผนพัฒนาการแนะแนวการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับที ่1 (พ.ศ.2561-2565)  

ที่กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของการแนะแนวที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและ
สังคม มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิต และทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพันธกิจดังนี้ 1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพตนเอง             
โดยใช้กระบวนการแนะแนวการให้ค าปรึกษาให้มีสมรรถนะทางการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพ่ือการศึกษา
และการมีงานท า 2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิต มีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษ     
ที่ 21 ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน             
4) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการแนะแนว 
 จากแผนพัฒนาการแนะแนวการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  ฉบับที่  1 (พ .ศ.2561-2565) ที่สอดรับกับ          
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งหวังให้การบริหารจัดการแนะแนวสัมฤทธิผลในการส่งเสริมบุคคลในทุกช่วงวัย    
ของชีวิต โดยเฉพาะผู้อยู่ในวัยเรียน ให้รู้จัก เข้าใจตนเอง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต 
อยู่ดีมีสุข พัฒนาตนเองและสังคมได้เต็มตามศักยภาพ สู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสามารถปรับตัวเป็นพลเมืองโลกได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน  

การแนะแนว หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมให้เขามี
คุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการด าเนินชีวิต    
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญหา รู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยจุดหมาย
ของการแนะแนว คือการป้องกันปัญหา แก้ไขและการพัฒนาให้ทุกคนไปสู่จุดหมายของชีวิตที่ต้องการ 

กิจกรรมแนะแนว เป็ นกิจกรรมส่ งเสริมและพัฒ นาความสามารถของผู้ เรียน ให้ เหมาะสม                
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต  วุฒิภาวะ         
ทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครูแนะแนวทุกคนต้องท าหน้าที่แนะแนว    
ให้ค าปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า  
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           หลักกำรจัดกิจกรรมแนะแนว มีหลักการในการด าเนินการดังนี้                                     
 1. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและธรรมชาติของนักเรียน        
 2. จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 
 3. ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนานักเรียน ตั้งแต่ผู้บริหาร ครูทุกคน ผู้ปกครอง 

ชุมชน ร่วมมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมด าเนินไป
ด้วยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบข่ำยกำรจัดกิจกรรมแนะแนว มีขอบข่ายการด าเนินงาน 3 ด้าน คือ 
 1. กำรแนะแนวกำรศึกษำ ซึ่งมีขอบข่ายงานตั้งแต่การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน การฝึกทักษะหรือ

เทคนิคการเรียนที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนการเรียนที่ดี การรู้ช่องทางการศึกษาและการเลือกทางศึกษาต่อ 
ตลอดทั้งการสร้างนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2. กำรแนะแนวด้ำนอำชีพ ซึ่งมีขอบข่ายงานตั้งแต่การสร้างเจตคติที่ดีต่อการท างานและการประกอบ
อาชีพ การสร้างความตระหนัก รับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ การส ารวจอาชีพ การตัดสินใจและ
วางแผนด้านอาชีพ การเตรียมตัวเพ่ืออาชีพ การเข้าสู่อาชีพและการพัฒนาตนเอง  เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ 
ตลอดทั้งมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
  3. กำรแนะแนวส่วนตัวและสังคม ซึ่งมีขอบข่ายงานตั้งแต่การรู้จักชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลง       
อยู่ตลอดเวลา การรู้จักตนเองและรู้คุณค่าของตน การรู้จักปรับตัวและแก้ปัญหา การพัฒนาตนเอง การฝึกทักษะชีวิต
และทักษะทางสังคม เพ่ือให้บุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

เป้ำหมำยของกำรจัดกิจกรรมแนะแนว 
 ด้ำนกำรศึกษำ  นักเรียนมีทักษะในการเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ประสบความส าเร็จทางการเรียนตาม

ศักยภาพของตน ค้นพบศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของตนให้เป็นประโยชน์ต่อตน ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ 
ได้ตามสภาพของแต่ละบุคคล 

 ด้ำนอำชีพ  นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ  รู้จักน าข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือประกอบการวางแผน
ในการเลือกอาชีพ เช่น ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง  รู้และเข้าใจในธรรมชาติ
และคุณลักษณะของอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เห็นคุณค่าของการท างาน มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
การศึกษาเพ่ือเข้าสู่งานอาชีพ  มีเป้าหมายชีวิต รู้จักวางแผนชีวิต การเรียน การงานที่เหมาะสมกับความถนัด   
ความสนใจ และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีและมีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการเตรียมตัว
สู่โลกของงานอาชีพ 

 ด้ำนส่วนตัวและสังคม  นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง เข้าใจและยอมรับ
ผู้อื่น มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
ได้อย่างเหมาะสมและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักตัดสินใจและ แก้ปัญหา           
รวมทั้งสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างเหมาะสม  มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี        
ในสังคม อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รู้จักหลีกเลี่ยงอบายมุข สารเสพติด การพนัน หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิต 
    รูปแบบกำรจัดกิจกรรมแนะแนว  มี 2 ลักษณะ คือ 1) การจัดบริการแนะแนว 2) การจัดกิจกรรม     
ในและนอกห้องเรียน 
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1. กำรจัดบริกำรแนะแนว  เป็นหน้าที่ที่ครูทุกคนรวมถึงครูแนะแนวด้วย ร่วมรับผิดชอบและมีหน้าที่   
ในการจัดบริการแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเป็นที่ปรึกษาและประสานงานเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์และครอบคลุมบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ ตามวิธีการดังนี้  1) บริการรวบรวมข้อมูลและ        
ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นบริการที่จ าเป็นพ้ืนฐานในการที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ถูกต้อง        
เพราะจะท าให้ได้ทราบปัญหา หรือข้อบกพร่องในตัวนักเรียน เพ่ือด าเนินการแก้ไขได้ถูกต้องและน าข้อมูลที่ได้
ศึกษามาเป็นองค์ประกอบในการจัดบริการ อ่ืน ๆ ต่อไป งานบริการด้านนี้ได้แก่ การบันทึกประวัตินักเรียนทุกคน  
ไว้ในระเบียนสะสม บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทดสอบความถนัด ความสนใจของนักเรียน ส ารวจพฤติกรรม        
ที่มีปัญหาของนักเรียน 2) บริการสนเทศ เป็นบริการให้ความรู้แก่นักเรียนในหลายรูปแบบ เพ่ือช่วยให้นักเรียน
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ รู้จักตัดสินใจ และวางแผนอนาคตอย่างฉลาด ได้แก่  การจัดสอน     
ให้ความรู้ข้อมูลต่าง ๆ ในคาบกิจกรรมแนะแนว การจัดป้ายนิเทศ การจัดท าข้อมูลด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์      
แก่นักเรียน  การจัดอภิปราย บรรยาย ให้ความรู้ในด้านการศึกษาอาชีพ และการปรับตัวในสังคม การจัดงานวันอาชีพ 
การจัดสัปดาห์แนะแนวทางศึกษาต่อ การจัดฉายวีดีทัศน์ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  การจัดบรรยายจากวิทยากร
และรุ่นพ่ี เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านการปรับปรุงบุคลิกภาพ การวางตัว และการวางแผนการศึกษาต่อ
ภายหลังจบการศึกษา 3) บริการให้ค าปรึกษา เป็นบริการที่นับว่าเป็นหัวใจส าคัญของกิจกรรมแนะแนว    
โดยเฉพาะการเรียน การสอนตามหลักสูตรใหม่ และในสภาวะเศรษฐกิจและสังคมยุคปัจจุบัน งานบริการในด้านนี้    
คือ ให้ค าปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาด้านส่วนตัว การเรียน และอาชีพ ศึกษาและหาทางช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหา     
ของตน เองได้ อย่ างถูกต้องและเหมาะสม  เสนอแนะแนวทางปฏิ บั ติ ตน  เพ่ื อเสริมสร้างบุ คลิ กภ าพ                     
4) บริการจัดวางตัวบุคคล  เป็นบริการที่ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้  การช่วยเหลือ           
ด้านทุนการศึกษาการวางแผนในการเลือกรายวิชาที่เรียนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆให้เต็ม         
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  5) บริการติดตามผล มีครูแนะแนวปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา         
และอาจารย์ฝ่ายต่างๆ เพ่ือติดตามผล และให้บริการช่วยเหลือเพ่ิมเติม ได้แก่ การติดตามผลนักเรียน                
ที่ได้รับทุนการศึกษา การติดตามผลนักเรียนที่ออกกลางคันหรือมีปัญหา การติดตามผลนักเรียนที่จบออกไป 
นอกจากนี้ยังน าเอาผลที่ได้มาปรับปรุงบริการแนะแนวต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
           2. กำรจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน ครูทุกคนร่วมรับผิดชอบ และมีหน้าที่จัดกิจกรรมแนะแนว     
โดยมีครูแนะแนว เป็นที่ปรึกษาและประสานงาน ร่วมกันวางแผนและหาวิธีการที่เหมาะสมมาใช้พัฒนานักเรียน 
โดยสามารถด าเนินกิจกรรมดังนี้    

   กิจกรรมในห้องเรียน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมดังนี้  1) กิจกรรมคาบแนะแนว 2) กิจกรรมโฮมรูม        
3) การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 
               กิจกรรมนอกห้องเรียน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมดังนี้  1) กิจกรรมกลุ่มทางจิตวิทยาและการแนะแนว 
เช่น โปรแกรมพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการรู้จักและเห็นคุณค่าในตนเอง 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น อบรมนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา อบรมเกี่ยวกับทักษะชีวิต  3) การทัศนศึกษาแหล่งวิทยาการและสถานประกอบการ 4) ตลาดนัดอาชีพ 
5) การเชิญวิทยากรให้ความรู้  ได้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6) การจัดนิทรรศการ         
7) การจัดป้ายนิเทศ  8) การปฐมนิเทศ  9) การปัจฉิมนิเทศ 10) การจัดเสียงตามสาย 11) ชุมนุมแนะแนว        
12) กิจกรรมพบผู้ปกครอง 13) กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  
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 ในการจัดกิจกรรมแนะแนว ควรมีการเสริมสร้างในเรื่องของสมรรถนะทำงกำรแนะแนวเข้าไปด้วย    
ทั้ งนี้ เพ่ือให้นัก เรียนได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองได้ เต็มตามศักยภาพในแต่ละด้าน เพ่ือให้บรรลุ                   
ถึงเป้าหมาย  

 สมรรถนะทำงกำรแนะแนว หมายถึง คุณลักษณะที่ต้องการให้นักเรียนทุกคนมีและสามารถ         
น าไป ใช้กับตนเองได้อย่ างเหมาะสมซึ่ งคุณ ลักษณ ะเหล่ านี้ ครูควรส่ งเสริมด้ านต่ างๆ  ได้ แก่  ความรู้ 
(Knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะด้านของเด็ก เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ความรู้ด้าน
ภาษา เป็นต้น ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่เด็กกระท าได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดความช านาญ เช่น 
ทักษะการอ่าน การเขียน การวาดภาพ การร้องเพลง การท าอาหาร เป็นต้น ภาพลักษณ์ภายในตน  (Self-
image/Self-concept) หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองหรือสิ่งที่เด็ก
เชื่อว่าตนเองเป็น เช่น คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง จะเชื่อว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ คุณลักษณะ
ภายในหรืออุปนิสัย (Traits)  หมายถึง บุคลิกลักษณะประจ าตัวของเด็ก เป็นสิ่งที่อธิบายถึงเด็กคนนั้น เช่น เป็นคน
ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ หรือมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง แรงขับภายใน ซึ่งท าให้เด็ก
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมาย เช่น เด็กท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ มักชอบตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและพยายามท างาน
ส าเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ ตลอดจนพยายามปรับปรุงการท างานของตนเองตลอดเวลา ในการจัดกิจกรรมแนะแนวควร
สร้างเสริมคุณลักษณะให้สอดคล้องกับสมรรถนะทางการแนะแนวในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด
ด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่  

1. สมรรถนะด้ำนกำรศึกษำ หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องเก่ียวกับ
การเรียน สามารถน าข้อมูลความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการวางแผนในด้านการเรียนและการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาตนเอง
ด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

2. สมรรถนะด้ำนอำชีพ หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ ตลอดจนมีเจตคติ และ
ค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ มีข้อมูล/ประสบการณ์ด้านอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการตัดสินใจวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท า
เต็มตามศักยภาพ  

3. สมรรถนะด้ำนส่วนตัวและสังคม หมายถึง การรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ ์ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

 
                       
 
       
 

http://4.bp.blogspot.com/-tnoSbtXW8WY/TrK-t4ifQiI/AAAAAAAAAHc/FGwRlEmIyOs/s1600/http___www.sobkroo1.bmp
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แนวทำงกำรจัดกิจกรรมแนะแนว 
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กิจกรรมแนะแนวระดับชั้นประถมศึกษำที่ 4-6 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) มุ่งพัฒนาผู้เรียน    
ให้มีความสมดุลด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ส่ง เสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง      
รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ 
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จัก เข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ        
และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการร่วมพัฒนาผู้ เรียน  ทั้งนี้การแนะแนวในระดับปฐมศึกษาครอบคลุม
สาระส าคัญเกี่ยวกับหลักการและกฎ กติกาที่ส าคัญ การสร้างเสริมเจตคติทางบวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต       
การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

การก าหนดโครงสร้างกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 นี้ ด าเนินการโดยอาศัยหลักการ
แนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคม และทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ เพ่ือก าหนดค่าน้ าหนัก
ของการแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ซึ่งน าไปสู่การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของกิจกรรม      
แนะแนวตามที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และการออกแบบกิจกรรม
แนะแนวได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน ดังรายละเอียดดังนี้ 

 
ระดับชั้น 

ค่าน้ าหนัก (ร้อยละ)  
รวม ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม 

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 25 25 50 100 
หมำยเหตุ  โครงสร้างกิจกรรมแนะแนวนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมแนะแนว จึงจ าเป็นต้องจัดให้กับนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องในทุกระดับชั้น       
และมีการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือมุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาตนเอง     
อย่างเต็มตามศักยภาพ รักและเห็นคุณค่าในตนเองแลผู้อ่ืน พ่ึงตนเอง มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพ 
ส่วนตัวและสังคม มีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป   

สมรรถนะทำงกำรแนะแนว  หมายถึง คุณลักษณะที่ต้องการให้นักเรียนทุกคนมีและสามารถน าไปใช้ 
กับตนเองได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ครูควรส่งเสริมด้านต่างๆได้แก่ ความรู้ (Knowledge) หมายถึง 
ความรู้ เฉพาะด้านของเด็ก เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ความรู้ด้านภาษา เป็นต้น        
ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่เด็กกระท าได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดความช านาญ เช่น ทักษะการอ่าน 
การเขียน การวาดภาพ การร้องเพลง การท าอาหาร เป็นต้น ภาพลักษณ์ภายในตน (Self-image/Self-concept) 
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หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองหรือสิ่งที่ เด็กเชื่อว่าตนเองเป็น          
เช่น คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง จะเชื่อว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ คุณลักษณะภายในหรือ        
อุปนิสัย (Traits) หมายถึง บุคลิกลักษณะประจ าตัวของเด็ก เป็นสิ่งที่อธิบายถึงเด็กคนนั้น เช่น เป็นคนที่น่าเชื่อถือ 
และไว้วางใจ หรือมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น แรงจูงใจ(Motive) หมายถึง แรงขับภายใน ซึ่งท าให้ เด็ก           
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมาย เช่น เด็กที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มักชอบตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย และพยายาม
ท างานส าเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้  ตลอดจนพยายามปรับปรุงการท างานของตนเองตลอดเวลาในการจัดกิจกรรม      
แนะแนวควรสร้างเสริมคุณลักษณะให้สอดคล้องกับสมรรถนะทางการแนะแนวในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม        
ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่  

1. สมรรถนะด้ำนกำรศึกษำ หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องเกี่ยวกับ 
การเรียน สามารถน าข้อมูลความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการวางแผนในด้านการเรียนและการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาตนเอง  
ด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งมีรายละเอียด 4 สมรรถนะ ดังนี้  
                 1.1 รู้และเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
                  1.2 มีค่านิยมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                 1.3 ให้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา 
  1.4 พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มศักยภาพ 

2. สมรรถนะด้ำนอำชีพ หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ ตลอดจนมีเจตคติ และ
ค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ มีข้อมูล/ประสบการณ์ด้านอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการตัดสินใจวางแผนการศึกษาเพ่ือ       
การมีงานท าเต็มตามศักยภาพ ซึ่งมีรายละเอียด 3 สมรรถนะ ดังนี้ 
                 2.1 การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพ 
                  2.2 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนสายอาชีพ 
                  2.3 มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ 
 3. สมรรถนะด้ำนส่วนตัวและสังคม หมายถึง การรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งมีรายละเอียด 4 สมรรถนะดังนี้ 
                 3.1 รู้จักและเข้าใจตนเอง 
                 3.2 รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
                 3.3 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
                 3.4 ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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โครงสร้ำงกำรจัดกิจกรรมแนะแนว 



 

  

 

10 

 
โครงสร้ำงกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นประถมศึกษำที่ 4 – 6 

สมรรถนะด้ำนกำรศึกษำ  
 

สมรรถนะกำรแนะแนว จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เรื่อง จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ  
ด้านส่วนตัวและสังคม 

1. บอกค าอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมายการจัดกิจกรรม 
   และการประเมินผลกิจกรรมแนะแนวได้ 
2. ปฏิบัติตนในการเรียนกิจกรรมแนะแนวถูกต้อง 
    ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม 

ปฐมนิเทศ 
การจัดกิจกรรม

แนะแนว 

1 ชั่วโมง 

2.  มีค่านิยมในการเรียนรู้ 
    ตลอดชีวิต 
3.  ให้ข้อมูลในการวางแผน 
    การศึกษา 
 

1. บอกความส าคัญของการศึกษา 
2. แสวงหา สืบค้นข้อมูลด้าน การศึกษาต่อ          
   จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
3. บอกแนวทางในการเลือกศึกษาต่อเมื่อเรียนจบ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โลกกว้างทาง
การศึกษา 

2 ชั่วโมง 

1. รู้เข้าใจ และมีเจตคติท่ีดี 
   ต่อการเรียนรู้ตาม 
   หลักสูตร  
2. มีค่านิยมในการเรียนรู้ 
   ตลอดชีวิต 
 

1. บอกความสนใจ ความถนัด ความสามารถ 
   ทางการศึกษาของตนเองได้ 
2. บอกคุณลักษณะของบุคคลที่ประสบความส าเร็จ 
   ทางการศึกษาที่ตนสนใจได้ 
3. บอกคุณลักษณะของตนที่สอดคล้องกับบุคคล        
   ที่ประสบความส าเร็จทางการศึกษา 

My Idol 2 ชั่วโมง 

1.  รู้เข้าใจ และมีเจตคติท่ีดี 
    ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
2.  มีค่านิยมในการเรียนรู้  
    ตลอดชีวิต 
4. พัฒนาตนเอง 
   ด้านการเรียน 
   ได้เต็มศักยภาพ 

1.  บอกความสนใจ ความถนัด และความสามารถ 
    ทางการเรียนของตนเองได้ 
2. บอกความส าคัญด้านความสามารถทางการเรียน 
   ของตนเองได้ 
3. สรุปทักษะที่ส าคัญด้านต่าง ๆ ที่ตนเองมี 
   เพ่ือประกอบการเลือกเรียนต่อได้ 
 

ความถนัด 
และทักษะ

ทางการเรียน 

2 ชั่วโมง 

3.  ให้ข้อมูลในการวางแผน 
    การศึกษา 
 

1. วางแผนการศึกษาของตนเองโดยค านึงถึง 
   ความสามารถ ศักยภาพ ของตนเองและครอบครัว 
2. เลือกแนวทางการศึกษาต่อที่เหมาะสม 

ทางเลือก 3 ชั่วโมง 
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สมรรถนะด้ำนกำรศึกษำ (ต่อ) 
 

สมรรถนะกำรแนะแนว จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เรื่อง จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

1.  รู้เข้าใจ และมีเจตคติท่ีดี  
    ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
3.  ให้ข้อมูลในการวางแผน 
    การศึกษา 
 

1. บอกผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ของตนเอง        
    ในระดับชั้นที่ผ่านมา 
2. บอกระดับผลการเรียนในรายวิชาจ าเป็น 
    ที่สอบ O-NET 
3. บอกระดับผลการเรียนรายวิชาทีใ่ช้ในการสอบเข้า 
    เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
4. เสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองด้านการเรียน

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบและศึกษาต่อ 

มุมมอง        
มุมกลับ 

3 ชั่วโมง 

1.  รู้เข้าใจ และมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร  

 

1.  บอกความสนใจ ความถนัด ความสามารถ    
ทางการเรียนของตนได้ 

2.  เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้  
3.  แสดงการยอมรับกับสิ่งที่ตนเองมีและเข้าใจผู้อื่น

ด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน 

ความแตกต่าง 3 ชั่วโมง 

2.  มีค่านิยมในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

4. พัฒนาตนเองด้านการเรียน
ได้เต็มศักยภาพ 

1.  บอกรูปแบบการเรียนรู้ของตนเองได้ 
2.  ส ารวจและเรียนรู้พหุปัญญาของตนเองได้ 
3. บอกวิธีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของตนเองได ้
 

การเรียนรู้    
ของฉัน 

3 ชั่วโมง 

1.  รู้เข้าใจ และมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร  

3.  ให้ข้อมูลในการวางแผน
การศึกษา 

 

1.บอกข้อมูลด้านความรู้ ความสนใจ ความสามารถ 
  และเป้าหมายด้านการเรียนในอนาคตของตนได้ 
2. บอกเป้าหมายด้านการเรียนในอนาคตของตนได้ 
3. เลือกวิธีการไปสู่เป้าหมายด้านการเรียนในอนาคต 
   ของตนได้ 

ฝันให้ไกล     
ไปให้ถึง 

3 ชั่วโมง 

4. พัฒนาตนเองด้านการเรียน
ได้เต็มศักยภาพ 

1. ระบุรายวิชาที่ผลการเรียนยังไม่เป็นที่พอใจ       
พร้อมสาเหตุที่ได้ระดับผลการเรียนเช่นนั้นได ้

2. บอกวิธีการพัฒนาให้ระดับผลการเรียนดีขึน้ได้ 

แก้ไขได้ 1 ชั่วโมง 
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สมรรถนะด้ำนกำรศึกษำ (ต่อ) 
 

สมรรถนะกำรแนะแนว จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เรื่อง จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

1.  รู้เข้าใจ และมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

1. ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองสนใจได้ 
2. บอกประโยชน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้ 
 

วิชาโปรด
ประโยชน์มาก 

2 ชั่วโมง 

4. พัฒนาตนเอง ด้านการเรียน 
   ได้เต็มศักยภาพ 

1.อธิบายสภาพการเรียนของตนด้วยการส ารวจ 
   ปัญหาด้านการเรียนได้  
2. สรุปสาเหตุของการมีผลการเรียนที่ดีและไม่ดี 
   ของตนเองได้ 
3. ยกตัวอย่างวิธีแก้ปัญหาและปรับปรุงการเรียน 
   ของตนเองตามสาเหตุได้ 
4. ระบุวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ของตนเองได้ 
 

วิธีคิด 
ของนักปราชญ์ 

3 ชั่วโมง 
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สมรรถนะด้ำนอำชีพ 
 

สมรรถนะกำรแนะแนว จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เรื่อง จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

1. การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
2. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน

สายอาชีพ 

1. บอกลักษณะของอาชีพที่ตนเองสนใจ 
2. บอกคุณลักษณะของตนเองที่สอดคล้อง 
   กับอาชีพที่สนใจ 
3. บอกข้อดีของอาชีพที่ตนเองอยากเป็น 

โตขึ้น 
จะเป็นอะไร 

3 

1. การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 1. บอกสาเหตุที่ท าให้โลกอาชีพ 
   มีการเปลี่ยนแปลง 
2. บอกผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ 
   ของนักเรียนในอนาคต 

โลกอาชีพ 
ที่เปลี่ยนไป 

3 

2.  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
สายอาชีพ 

3.  มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือ
วางแผนการศึกษาเพ่ือ
การมีงานท าเต็มตาม
ศักยภาพ 

1. อธิบาย/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เลือกแสดง
บทบาทสมมุติในตลาดนัดอาชีพได้ 

2. สามารถสืบค้นข้อมูลอาชีพจากเว็บไซต์ต่างๆ ได้ 
3. วางแผนการเรียนไปสู่อาชีพในอนาคตได้ 

สานฝันสู่อาชีพ 3 

1.  การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
2.  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

สายอาชีพ 

1. รู้จักอาชีพในชุมชนของตนเอง 
2. ศึกษาสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ 
   ด้านอาชีพในชุมชน 

อาชีพที่ฉันรู้จัก 1 

1. การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
3. มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือ

วางแผนการศึกษาเพ่ือ
การมีงานท าเต็มตาม
ศักยภาพ 

1. บอกคุณลักษณะของตนที่สอดคล้องกับอาชีพ      
ที่สนใจ 

2. บอกความสนใจ ความถนัดความสามารถ    
ทางการเรียนและอาชีพของตนเองได้ 

3. ใช้ข้อมูลของตนเองในด้านความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถ เพ่ือวางแผนการเลือกอาชีพที่สนใจ 

ความถนัด       
สู่อาชีพ 

3 

1. การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
3. มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือ

วางแผนการศึกษาเพ่ือการ
มีงานท าเต็มตามศักยภาพ 

1. ส ารวจความสนใจเกี่ยวกับอาชีพของตนเอง 
2. แสดงความคิดเห็น ความสนใจ ความถนัด 

ความสามารถ เพ่ือวางแผนการเลือกอาชีพที่สนใจ 
3. วางแผนการเรียนไปสู่อาชีพในอนาคตได้             

ความสนใจ
น าไปสู่ 

อาชีพที่รัก 

3 
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สมรรถนะด้ำนอำชีพ (ต่อ) 

สมรรถนะกำรแนะแนว จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เรื่อง 
จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

1. การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
2. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน

สายอาชีพ 

1. ศึกษา ส ารวจ อาชีพที่มีคุณค่าและสะท้อน 
    ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
2. บอกอาชีพที่มีคุณค่าและสะท้อน 
   ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
3. เสนอแนวทางในการอนุรักษ์อาชีพ 
   ที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

อาชีพ
เอกลักษณ์ 

 

 
      3 

 

2. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
สายอาชีพ 

3. มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือ
วางแผนการศึกษาเพ่ือ
การมีงานท า 

   เต็มตามศักยภาพ 

1. บอกความประทับใจที่มีต่อบุคคลที่เป็นต้นแบบ
ทางอาชีพที่นักเรียนชื่นชอบได้ 

2. ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับบุคคลต้นแบบอาชีพ                   
ที่นักเรียนของนักเรียน 

3. อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคคลต้นแบบอาชีพ
ของนักเรียนกับเพ่ือนในชั้นเรียน 

Idol อาชีพ 4 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 1. ยกตัวอย่างคุณลักษณะของอาชีพสุจริตได้ 
2. อภิปรายความส าคัญของอาชีพต่างๆ ได้ 
3. ทดลองท ากิจกรรมประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพ 
   ที่สนใจได ้

วงเวียน
สัมมาชีพ 

4 

1. อธิบายเหตุผลในการเลือกอาชีพให้เหมาะสม 
   กับตนเองได้ 
2. เลือกบุคคลตัวอย่างด้านอาชีพที่เป็นไอดอลได้ 

รอบรู้ Idol 2 

1. ค้นหาข้อมูลอาชีพที่ตนเองสนใจจากแหล่งข้อมูล 
   ที่น่าเชื่อถือได้ 
2. เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล

และความรอบครอบได้ 

พลิกฝันกูรู 2 

1. ยกตัวอย่างอาชีพที่ตนเองสนใจตามความใฝ่ฝันได้ 
2. บอกอาชีพที่ตนเองสนใจได้ 5 อาชีพ 

ตามหาความฝัน 2 
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สมรรถนะด้ำนส่วนตัวและสังคม 
 

สมรรถนะกำรแนะแนว จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เรื่อง จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

1. รู้จักและเข้าใจตนเอง 1. ส ารวจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย 
2. สรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย 

พัฒนาการ    
ตามช่วงวัย 

2 

1. รู้จักและเข้าใจตนเอง 
2. รักและเห็นคุณค่า       

ในตนเองและผู้อ่ืน 

1. อธิบายการเกิดความคิด ความรู้สึกอารมณ์      
ของบุคคล 

2. ระบุความคิด ความรู้สึกของตนเองเมื่อกระทบ  
   กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 
3. จ าแนกความคิด ความรู้สึก อารมณ์ด้านบวก 
   และลบได้ 

รู้เขา รู้เรา 2 

1. รู้จักและเข้าใจตนเอง 
4. ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่

ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1. บอกความหมายบุคลิกภาพได้ 
2. อธิบายบุคลิกภาพของตนเองและเพ่ือน 
3. แสดงการยอมรับบุคลิกภาพของตนเองและ    

ผู้อื่นทั้งด้านบวกและด้านลบ 

รับได้ ใจเป็นสุข 2 

1. รู้จักและเข้าใจตนเอง 
2. รักและเห็นคุณค่า       

ในตนเองและผู้อ่ืน 

1. บอกความรู้สึกท่ีดีต่อร่างกายด้านบวกของตนเอง
และผู้อ่ืน 

2. บอกความรู้สึกท่ีดีต่อความคิดด้านบวกของตนเอง
และผู้อ่ืน 

3. บอกความรู้สึกท่ีดีต่ออารมณ์และจิตใจด้านบวก
ของตนเองและผู้อื่น 

ค่าของคน 2 

1. รู้จักและเข้าใจตนเอง 
4. ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่

ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1. บอกอารมณ์และความเครียด 
   ที่เคยเกิดข้ึนกับตนเอง พร้อมสาเหตุ 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีผ่อนคลายอารมณ์และ

ความเครียดที่ตนใช้ได้ผลมาแล้วกับกลุ่มเพื่อนได้ 
3. สรุปวิธีการที่จะเลือกไว้ใช้กับตนเอง 

ผ่อนคลาย 2 

2. รักและเห็นคุณค่า       
ในตนเองและผู้อ่ืน 

4. ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่
อยู่ในสังคมได้ 

    อย่างมีความสุข 

1. แสดงให้ผู้อ่ืนทราบว่าเราชื่นชมการกระท าที่ดีงาม
ของเขา 

2. ระบุวิธีการแสดงความชื่นชมผู้อื่นอย่างหลากหลาย 
3. แสดงวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
4. แสดงความชื่นชมให้ผู้อื่นรับรู้ 

ชื่นชมยินดี 2 
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สมรรถนะด้ำนส่วนตัวและสังคม (ต่อ) 
 

สมรรถนะกำรแนะแนว จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เรื่อง จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

1. รู้จักและเข้าใจตนเอง 
3. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 
 

1. บอกอารมณ์ของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ  
2. ศึกษาวิธีการควบคุมอารมณ์จากแหล่ง        

เรียนรู้ต่างๆ  
3. บอกวิธีการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ 

การควบคุม
อารมณ์ 

2 

2. รักและเห็นคุณค่า        
ในตนเองและผู้อ่ืน 

3. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
2. รักและเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น 
3. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

1. บอกมารยาทที่ดีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
2. อธิบายวิธีแสดงมารยาทที่ดีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
3. แสดงมารยาทที่ดีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
 

มิตรไมตรี 2 

4. ปรับตัวและด ารงชีวิต  
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1. บอกความส าคัญของการมีทักษะในศตวรรษ 
ที ่21ได ้

2. บอกความสัมพันธ์เชื่อมโยงของทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 กับนักเรียนได้ 

ทักษะ 
ในศตวรรษที่21 

2 

1. บอกความหมายของสารเสพติดได้  
2. มีทักษะในการป้องกันสารเสพติด 
3. ระบวุิธีการป้องกันตนเองจากสารเสพติดได้ 
 

สารเสพติด 2 

1. รู้จักและเข้าใจตนเอง 
2. รักและเห็นคุณค่าใน 

ตนเองและผู้อื่น 
4. ปรับตัวและด ารงชีวิต 
    อยู่ในสังคมได้ 
    อย่างมีความสุข 

1. ส ารวจบุคลิกภาพที่ดีที่คนในสังคมให้การยอมรับ 
2. บอกบุคลิกภาพท่ีดีของตนเองได้และบุคลิกภาพ 
   ที่ต้องพัฒนา 
3. เสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
    ที่เหมาะสมกับตนเอง 

บุคลิกภาพที่ใช่ 3 

1. รู้จักและเข้าใจตนเอง 
4. ปรับตัวและด ารงชีวิต 
   อยู่ในสังคมได้อย่างมี 
   ความสุข 

1. บอกการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 
   และจิตใจของตนเอง 
2. บอกพัฒนาการของวัยรุ่นในช่วยอายุ 11-13 ปี ได ้
3. ระบุวิธีการปรับตัวที่ดีและเหมาะสมกับพัฒนาการ

วัยรุ่น ช่วงอายุ 11- 13 ปี 

วัยรุ่น วัยวุ่น 3 
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สมรรถนะด้ำนส่วนตัวและสังคม (ต่อ)  
 

สมรรถนะกำรแนะแนว จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เรื่อง จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

4. ปรับตัวและด ารงชีวิต 
   อยู่ในสังคมได้ 
   อย่างมีความสุข 

1. วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของสื่อออนไลน์ได้ 
2. บอกและใช้ website ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาของตนเองได้ 
3. เลือกใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยและ

สร้างสรรค ์

ท่องโลก
ออนไลน์ 

อย่างปลอดภัย 

3 

4. ปรับตัวและด ารงชีวิต 
    อยู่ในสังคมได้ 
    อย่างมีความสุข 

1. ระบุโทษของสารเสพติดแต่ละประเภทได้ 
2. มีความรู้ความเข้าใจ โทษของ 
   สารเสพติดแต่ละประเภทได้ 
3. บอกวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากสารเสพติดได้ 
4. รู้วิธีการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากสารเสพติดได้ 

เด็กไทย 
หัวใจห่างไกล 
สารเสพติด 

3 

3. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 1. บอกสถานการณ์ที่ท าให้นักเรียนโกรธ 
   หรือเครียดได้ 
2. ระบุการปรับตัวที่ดีของตนเองที่เหมาะสม        

กับพัฒนาการวัยรุ่นช่วงอายุ 10 -13 ปี 
3. เสนอแนววิธีการจัดการอารมณ์และความเครียด

ตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
4. สรุปวิธีการ สร้างความมั่นคง ทางอารมณ์         

ที่เหมาะสมตนเอง 

เมื่อเข้ามาได้ 
ก็ผ่านไปได้ 

3 

2. รักและเห็นคุณค่า        
    ในตนเองและผู้อ่ืน 

1. แสดงความคิดเห็นต่อบุคลิกภาพ 
   ของตนเองและผู้อ่ืน 
2. แสดงความคิดเห็นและชื่นชมบุคลิกภาพ  
   และการกระท าท่ีดีของผู้อื่นด้วยค าพูด 
   และภาษากาย 
3. ยอมรับบุคลิกภาพของเพ่ือน 
   ทั้งด้านดีและด้านที่ต้องพัฒนา 

บุคลิกฉัน    
บุคลิกเธอ 

4 

2. ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้
อย่างเหมาะสม 

    และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
  อย่างมีความสุข 

1. แสดงออกถึงการเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่า 
    ของตนเองและผู้อ่ืน 
2. แสดงพฤติกรรมการยอมรับฟังความคิดเห็น 
   ที่แตกต่างจากเพ่ือน 
 

ฉันท์มิตรภาพ 2 
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สมรรถนะด้ำนส่วนตัวและสังคม (ต่อ) 
 

สมรรถนะกำรแนะแนว จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เรื่อง จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

2. ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้
อย่างเหมาะสม 

   และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
    อย่างมีความสุข 

1. บอกความส าคัญและการใช้กฎการปกป้องตนเอง 
   (The Protect Yourself Rules) ได้ 
2. ระบุพฤติกรรมการกระท าที่ไม่พึงปฏิบัติต่อผู้อื่นได้ 
3. แสดงพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ 
 

กฎการป้องกัน
ตนเอง 

3 

2. ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้
อย่างเหมาะสม 

    และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
  อย่างมีความสุข 

1. บอกทักษะที่ส าคัญจ าเป็นต้องใช้ส าหรับ 
   การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. ระบุวิธีการในการเสริมสร้างทักษะชีวิต 
    ในการปฏิบัติตนนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

สร้างสรรค์
ทักษะ 

2 

2. ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้
อย่างเหมาะสม 

    และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
  อย่างมีความสุข 

1. บอกความส าคัญของเพ่ือนที่ดีได้ 
2. แสดงพฤติกรรมการยอมรับบุคลิกภาพของเพ่ือน 
   ทั้งด้านดีและด้านที่ต้องพัฒนาได้ 
3. เสนอแนวทางการปรับตัวอยู่ร่วมกับเพื่อนได้ 
   อย่างเหมาะสม 

เราเพื่อนกัน 3 
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ตำรำงสรุปกิจกรรมแนะแนวช้ันประถมศึกษำปีที่ 4-6 
 

ที ่ หัวข้อ/รำยละเอียด/กิจกรรม สรรถนะ หมำยเหตุ 
1 ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว     หน่วยการจัดกิจกรรมการศึกษา  

    อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 
1 ชั่วโมง 

2 โลกกว้างทางการศึกษา หน่วยการจัดกิจกรรมการศึกษา 2 ชั่วโมง 
3 My Idol หน่วยการจัดกิจกรรมการศึกษา 2 ชั่วโมง 
4 ความถนัดและทักษะทางการเรียน หน่วยการจัดกิจกรรมการศึกษา 2 ชั่วโมง 
5 ทางเลือก หน่วยการจัดกิจกรรมการศึกษา 3 ชั่วโมง 
6 มุมมอง มุมกลับ หน่วยการจัดกิจกรรมการศึกษา 3 ชั่วโมง 
7 ความแตกต่าง หน่วยการจัดกิจกรรมการศึกษา 3 ชั่วโมง 
8 การเรียนรู้ของฉัน หน่วยการจัดกิจกรรมการศึกษา 3 ชั่วโมง 
9 ฝันให้ไกลไปให้ถึง หน่วยการจัดกิจกรรมการศึกษา 3 ชั่วโมง 
10 แก้ไขได้ หน่วยการจัดกิจกรรมการศึกษา 1 ชั่วโมง 
11 วิชาโปรดประโยชน์มาก หน่วยการจัดกิจกรรมการศึกษา 3 ชั่วโมง 
12 วิธีคิดของนักปราชญ์     หน่วยการจัดกิจกรรมการศึกษา 3 ชั่วโมง 
13 โตขึ้นจะเป็นอะไร       หนว่ยการจัดกิจกรรมอาชีพ 3 ชั่วโมง 
14 โลกอาชีพที่เปลี่ยนไป หน่วยการจัดกิจกรรมอาชีพ 3 ชั่วโมง 
15 สานฝันสู่อาชีพ หน่วยการจัดกิจกรรมอาชีพ 3 ชั่วโมง 
16 อาชีพที่ฉันรู้จัก หน่วยการจัดกิจกรรมอาชีพ 1 ชั่วโมง 
17 ความถนัดสู่อาชีพ หน่วยการจัดกิจกรรมอาชีพ 3 ชั่วโมง 
18 ความสนใจน าไปสู่อาชีพที่รัก หน่วยการจัดกิจกรรมอาชีพ 3 ชั่วโมง 
19 อาชีพเอกลักษณ์ หน่วยการจัดกิจกรรมอาชีพ 3 ชั่วโมง 
20 Idol อาชีพ หน่วยการจัดกิจกรรมอาชีพ 4 ชั่วโมง 
21 วงเวียนสัมมาชีพ หน่วยการจัดกิจกรรมอาชีพ 4 ชั่วโมง 
22 รอบรู ้Idol หน่วยการจัดกิจกรรมอาชีพ 2 ชั่วโมง 
23 พลิกฝันกูรู หน่วยการจัดกิจกรรมอาชีพ 2 ชั่วโมง 
24 ตามหาความฝัน หน่วยการจัดกิจกรรมอาชีพ 2 ชั่วโมง 
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ตำรำงสรุปกิจกรรมแนะแนวชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4-6 (ต่อ) 

 
ที ่ หัวข้อ/รำยละเอียด/กิจกรรม สรรถนะ หมำยเหตุ 
25 พัฒนาการตามช่วงวัย หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 2 ชั่วโมง 
26 รู้เขา รู้เรา หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 2 ชั่วโมง 
27 รับได้ ใจเป็นสุข หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 2 ชั่วโมง 
28 ค่าของคน หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 2 ชั่วโมง 
29 ผ่อนคลาย หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 2 ชั่วโมง 
30 ชื่นชมยินดี หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 2 ชั่วโมง 
31 การควบคุมอารมณ์ หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 2 ชั่วโมง 
32 มิตรไมตรี หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 2 ชั่วโมง 
33 ทักษะในศตวรรษที่ 21 หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 2 ชั่วโมง 
34 สารเสพติด หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 2 ชั่วโมง 
35 บุคลิกภาพที่ใช่ หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 3 ชั่วโมง 
36 วัยรุ่น วัยวุ่น หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 3 ชั่วโมง 
37 ท่องโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 3 ชั่วโมง 
38 เด็กไทยหัวใจห่างไกลสารเสพติด หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 3 ชั่วโมง 
39 เมื่อเข้ามาได้ก็ผ่านไปได้ หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 3 ชั่วโมง 
40 บุคลิกฉัน บุคลิกเธอ หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 4 ชั่วโมง 
41 ฉันท์มิตรภาพ หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 2 ชั่วโมง 
42 กฎการป้องกันตนเอง หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 3 ชั่วโมง 
43 สร้างสรรค์ทักษะ หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 2 ชั่วโมง 
44 เราเพื่อนกัน หน่วยการจัดกิจกรรมส่วนตัวและสังคม 3 ชั่วโมง 
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ซ่อมเสริม 

 แนวกำรจัดกิจกรรมแนะแนว  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจและธรรมชาติของผู้เรียน                      
๒. วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและข้อมูล 

    ของผู้เรียนรายบุคคล                                                                                                      
๓. ก าหนดสัดส่วนกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม              
๔. ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา                                                 
๕. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว                                                                               
๖. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว                                                                               
๗. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผน และประเมินผลการจัดกิจกรรม                                                
๘. ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน 

กำรจัดกิจกรรมแนะแนว 

ผ่าน ไม่ผา่น ไม่ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ 

เกณฑ์การประเมิน                                  
๑. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม                         
๒. การปฏิบัติกิจกรรม                          
๓. ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ 

    ของผู้เรียน 

  เป็นกิจกรรมที่ จัด ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ 
ธรรมชาติของผู้เรียนและวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ครอบคลุมทั้ง
ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดการเรียนรู้
และทักษะชีวิต โดยมีครูผู้รับผิดชอบ      
จัดกิจกรรมและประสานความร่วมมือ 

กับครูหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

หลักการ 

           ขอบข่าย                                   

๑. ด้านการศึกษา                                 

๒. ด้านอาชีพ                                       

๓. ด้านส่วนตัวและสังคม 

ส่งผลการประเมิน 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนรูจ้ัก เข้าใจรัก และ  
    เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น                  
๒. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผน 

    การศึกษา อาชีพ รวมทั้งส่วนตัว 

    และสังคม                                          
๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้ 
    อย่างเหมาะสมและอยูร่่วมกับผู้อื่น 

    ได้อย่างมความสุข 

วัตถุประสงค์ 

 

ประเมิน 
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กิจกรรมแนะแนวระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 

        กิจกรรมแนะแนวประถมศึกษาที่ 4 – 6 เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนด้านการเรียน และอาชีพ 
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จัก เข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ       
และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง  ในการร่วมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ การแนะแนวประถมศึกษาครอบคลุมสาระส าคัญ
เกี่ยวกับหลักการ กฎ กติกาที่ส าคัญ การสร้างเสริมเจตคติทางบวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  

     การก าหนดโครงสร้างกิจกรรมด าเนินการโดยอาศัยหลักการคิดจากทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ      
ทางสังคม และการเรียนรู้ เพ่ือก าหนดค่าน้ าหนักของการแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม          
ซึ่งน าไปสู่การวิเคราะห์ และการออกแบบกิจกรรมแนะแนว รายละเอียดดังนี้ 

 

ตำรำงสรุปกิจกรรมกำรแนะแนว 
 

ด้ำนกำรศึกษำ (25%) ด้ำนอำชีพ (25%) ด้ำนส่วนตัวและสังคม (50%) 

1. ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว 1. โตขึ้นจะเป็นอะไร 1. พัฒนาการตามช่วงวัย 
2. โลกกว้างทางการศึกษา 2. โลกอาชีพที่เปลี่ยนไป 2. รู้เขา รู้เรา 
3. My Idol 3. สานฝันสู่อาชีพ 3. รับได้ ใจเป็นสุข 
4. ความถนัดและทักษะทางการเรียน 4. อาชีพที่ฉันรู้จัก 4. ค่าของคน 
5. ทางเลือก 5. ความถนัดสู่อาชีพ 5. ผ่อนคลาย 
6. มุมมอง มุมกลับ 6. ความสนใจน าไปสู่อาชีพที่รัก 6. ชื่นชมยินด ี
7. ความแตกต่าง 7. อาชีพเอกลักษณ์ 7. การควบคุมอารมณ์ 
8. การเรียนรู้ของฉัน 8. Idol อาชีพ 8. มิตรไมตรี 
9. ฝันให้ไกลไปให้ถึง 9. วงเวียนสัมมาชีพ 9. ทักษะในศตวรรษที่ 21 
10. แก้ไขได้ 10. รอบรู้ Idol 10. สารเสพติด 
11. วิชาโปรดประโยชน์มาก 11. พลิกฝันกูรู 11. บุคลิกภาพที่ใช่ 
12. วิธีคิดของนักปราชญ์     12. ตามหาความฝัน 12. วัยรุ่น วัยวุ่น 
  13. ท่องโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย 
  14. เด็กไทยหัวใจห่างไกลสารเสพติด 
  15. เมื่อเข้ามาได้ก็ผ่านไปได้ 
  16. บุคลิกฉัน บุคลิกเธอ 
  17. ฉันท์มิตรภาพ 
  18. กฎการป้องกันตนเอง 
  19. สร้างสรรค์ทักษะ 
  20. เราเพื่อนกัน 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนว 

ด้ำนกำรศึกษำ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 1 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำ อำชีพ ส่วนตัวและสังคม             ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 
เรื่อง ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว       จ ำนวน  1  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สำระส ำคัญ 

           กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมหนึ่งที่สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียนในทุกช่วงชั้น
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลท าให้
นักเรียนสามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน อีกทั้งเสริมสร้างนักเรียนในด้านทักษะชีวิต วุฒิภาวะ         
ทางอารมณ ์การเรียนรู้ การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงาน 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนกำรศึกษำ  
     ข้อ 1 รู้ เข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 บอกค าอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมายการจัดกิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรมแนะแนวได้ 
3.2 ปฏิบัติตนในการเรียนกิจกรรมแนะแนวถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
           กิจกรรมแนะแนว  

5. ชิ้นงำน / ภำระงำน (ถ้ำมี) 
          5.1 การร่วมกันอภิปราย 

5.2 ใบงานเรื่อง ส ารวจความต้องการของนักเรียน  

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม  
   6.1 ครูแนะน าตนเองให้นักเรียนรู้จักโดยบอกชื่อ-สกุล วิชาที่สอน ระดับชั้นที่สอน และห้องพักครู         
ที่อยู่ประจ า ต่อจากนั้นให้นักเรียนแนะน าตัวเองทีละคน โดยนักเรียนลุกข้ึนยืนและแนะน าชื่อ นามสกุล และชื่อเล่น
ของตน 
   6.2 ครูอธิบายถึงธรรมชาติกิจกรรมแนะแนว จุดมุ่งหมายการจัดกิจกรรม ค าอธิบายรายวิชา กิจกรรม   
แนะแนว คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ดังกล่าว 
           6.3 ครูอธิบายถึงเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรตลอดการศึกษาก าหนดไว้  40 ชั่วโมง ภาคเรียนละ       
20 ชั่วโมง นักเรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง            
ถ้าขาดเกินต้องเรียนเพิ่มเติมให้ครบตามเกณฑ์ 
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6.4 ครูชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว เช่น การท ากิจกรรมกลุ่ม การท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล          
และการประเมินผลกิจกรรมซึ่งมีการวัดผลประเมินผลตามจุดประสงค์  การสังเกตพฤติกรรม และประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   6.5 ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว และร่วมอภิปรายกับครูดังนี้  
    - กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    - กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
    - คาบกิจกรรมแนะแนวมีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนรู้จักเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเอง      
และผู้อ่ืนมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับตัวและการด ารงชีวิต และขอบข่ายในการจัดกิจกรรมแนะแนว        
ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม 
    6.6 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนว การเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว       
การปฏิบัติกิจกรรม และการวัดผลประเมินผล 

    6.7 มอบหมายให้นักเรียนท าใบงานเรื่อง ส ารวจความต้องการของนักเรียน     

7. ส่ือ/อุปกรณ์  
 7.1 ใบความรู้เรื่อง ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว 
 7.2 ใบงานเรื่อง ส ารวจความต้องการของนักเรียน  

8. กำรวัดและประเมินผล   
 8.1 วิธีประเมิน  

8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
8.1.2 ตรวจประเมินจากใบงาน 

 8.2 เครื่องมือประเมิน  
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.2.2 แบบประเมินใบงาน  

 8.3 เกณฑ์กำรประเมิน   
      8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม   

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
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        8.3.2 การประเมินผลใบงาน  

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ใบงาน มคีวามถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไมถู่กต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไม่ตรงต่อเวลา  
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ใบควำมรู้ 

เรื่อง ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมแนะแนว 

  เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมหนึ่งที่สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียนในทุกช่วงชั้น
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เหมาะสม ตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ท าให้นักเรียนสามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน อีกทั้งเสริมสร้าง
นักเรียนในด้านทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้การสร้างสัมพันธภาพที่ดี         
ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า 

ค ำอธิบำยกิจกรรมแนะแนว 

  เข้าใจและค้นหาจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง มีความพึงพอใจในตนเองตามสภาพ        
ที่เป็นอยู่ สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย มีทักษะในการตัดสินใจ        
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เรียนรู้ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน วางแผนอนาคตอย่างเป็นระบบ
และมีข้อมูลประกอบที่ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

จุดมุ่งหมำยของงำนแนะแนว 
 งานแนะแนวที่โรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือให้บริการแก่นักเรียน มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
  1. การแนะแนวการศึกษาโดยมุ่งหวังให้นักเรียนพัฒนาการเรียนได้เต็มศักยภาพ    
รู้จักแสวงหาความรู้และวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวด้านการเรียน
และมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  2.  การแนะแนวอาชีพช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเองและโลกของงานอย่างหลากหลาย     
มีเจตคติและมีนิสัยที่ดีในการท างาน มีโอกาสได้รับประสบการณ์และฝึกงานตามความถนัด
ความสนใจ 
  3. การแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพช่วยให้นักเรียนเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่า 
ในตนเองและผู้อ่ืน มีอารมณ์มั่นคง  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัว
ให้ด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อยา่งเป็นสขุ 
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ใบควำมรู้ (ต่อ) 

เรื่อง ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว 

 

   
 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ในการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1.  กิจกรรมรู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 2.  กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 3.  กิจกรรมการปรับตัวและการด ารงชีวิต 
 4. กิจกรรมการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

กำรวัดและประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 
 1. ประเมินการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม และประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ด้านความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรได้แก่ พฤติกรรมการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย              
ด้วยความตั้งใจและพฤติกรรมการส่งงานตรงเวลา 
   2.2 ด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ได้แก่ พฤติกรรมการยอมรับในผลงานตนเองและพฤติกรรม   
การไม่รบกวนผู้อ่ืน 
   2.3  ด้านความมีระเบียบวินัย ได้แก ่พฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลาและผลงานสะอาดเรียบร้อยถูกต้อง 
  2.4  ด้านความสามัคคี ได้แก ่พฤติกรรมการร่วมมือกันปฏิบัติงานจนส าเร็จและพฤติกรรม                   
มีความเป็นประชาธิปไตย 
  2.5  ด้านความมีน้ าใจ ได้แก ่พฤติกรรมการช่วยเหลือเพ่ือนและพฤติกรรมการอธิบายความรู้               
ให้ซึ่งกันและกัน 
 3. ประเมินจากการมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจก 
 

ที่มา :  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  (2555). แนวทำงกำรจัด 

         กิจกรรมแนะแนวตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำชกำร 2551. กรุงเทพฯ :  

         โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

 

 

 

 



 

  

 

29 

ใบงำน 

 เรื่อง ส ำรวจควำมต้องกำรของนักเรียน 
 

ชื่อ – สกุล..........................................................................ชัน้ประถมศึกษาปีที่......../........เลขที่………….. 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนตัวเลข 1, 2, 3 ในช่องว่างหน้าข้อความ โดย 1 หมายถึง อันดับที่นักเรียนต้องการ 
  เลือกมากที่สุดและ 2, 3 เป็นอันดับที่ต้องการเลือกรองลงมาตามล าดับ 
 

        1.  วิชาที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด  

(     )   ภาษาไทย       (    )  ภาษาอังกฤษ    (    )  คณิตศาสตร์    (    )  พลศึกษา 
(     )   ศิลปะ           (     )  วิทยาศาสตร์    (    )  คอมพิวเตอร์    (    )  อื่นๆ………………….. 

เหตุผล เพราะ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

          ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  2.  วิชาที่นักเรียนไม่ชอบเรียนมากที่สุด  

(     )   ภาษาไทย       (    )  ภาษาอังกฤษ    (    )  คณิตศาสตร์    (    )  พลศึกษา 

(     )   ศิลปะ           (     )  วิทยาศาสตร์    (    )  คอมพิวเตอร์    (    )  อื่นๆ………………….. 

เหตุผล เพราะ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

         3. สิ่งที่นักเรียนท าได้ดีที่สุด คือ 

             อันดับ 1……………………………………………………………………………………….. 

             อันดับ 2……………………………………………………………………………………….. 

             อันดับ 3……………………………………………………………………………………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 2 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม  กำรศึกษำ                            ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 
เรื่อง  โลกกว้ำงทำงกำรศึกษำ                           จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สำระส ำคัญ 

การมีข้อมูลด้านการศึกษาท่ีหลากหลาย จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นแนวทางในการไปสู่เป้าหมาย 
การวางแผนการศึกษาต่อได้เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง    

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนกำรศึกษำ 
ข้อที่ 2 มีค่านิยมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ข้อที่ 3 ให้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
          3.1 บอกข้อมูลในด้านการศึกษาต่อได้ 
          3.2 แสวงหา สืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาต่อจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
          3.3 บอกแนวทางในการเลือกศึกษาต่อเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 ข้อมูลในด้านการศึกษาต่อ 
 4.2 การแสวงหา สืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาต่อจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

4.3 แนวทางการศึกษาต่อเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
          5.1 ใบงานเรื่อง โลกกว้างทางการศึกษา 
          5.2 ใบงานเรื่อง เรียนอะไร เรียนที่ไหน 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
ชั่วโมงท่ี 1  

          6.1 ครูและนักเรียนสนทนาพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับความส าคัญของการศึกษาต่อและเป้าหมายการเรียน
ของนักเรียนแต่ละคน 
          6.2 แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 – 5 คน เพ่ือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งศึกษาต่อที่นักเรียนสนใจ       
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลที่สืบค้นได้ลงในสมุดจดบันทึก 
           6.3 นักเรียนในกลุ่มร่วมกันน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นพร้อมกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล      
ทีเ่พ่ือนแต่ละคนสืบค้นและพิจารณาแบ่งประเภทของสถานศึกษา นักเรียนบันทึกข้อมูลลงในใบงาน เรื่อง โลกกว้างทางการศึกษา 
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ชั่วโมงที่ 2 

          6.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นตามใบงานเรื่อง โลกกว้างทางการศึกษา 
          6.5 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อในประเด็นทางเลือกศึกษาต่อเมื่อเรียนจบ      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เช่น จากข้อมูลที่ เพ่ือนแต่ละกลุ่มน าเสนอ นักเรียนคิดว่าตัวเองสามารถศึกษาต่อ             
ในสถานศึกษาใดได้บ้าง  
         6.6 แจกแผนภูมิโลกกว้างทางการศึกษาส าหรับผู้จบ ป.6 และให้นักเรียนท าใบงานเรื่อง เรียนอะไร      
เรียนที่ไหน  
        6.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าการเลือกศึกษาต่อนั้นควรมีความสอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง นักเรียนจึงจะประสบผลส าเร็จ 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
         7.1 ใบงานเรื่อง โลกกว้างทางการศึกษา 
         7.2 ใบงานเรื่อง เรียนอะไร เรียนที่ไหน 
         7.3 แผนภูมิโลกกว้างทางการศึกษา ส าหรับผู้จบ ป.6 
         7.4 แหล่งสืบค้นในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ผู้รู้ เป็นต้น 
 

8. กำรวัดและประเมินผล  
         8.1 วิธีประเมิน 
               8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
               8.1.2 ตรวจใบงาน  

8.2 เครื่องมือประเมิน 
               8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
               8.2.2 แบบประเมินใบงาน  

8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
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        8.3.2 การประเมินผลใบงาน  

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  
ระดับคุณภาพผลงาน ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง (ระดับคุณภาพพอใช้ “ผ่านเกณฑ์”) 

ไม่ผ่าน ใบงานไมถู่กต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไม่ตรงต่อเวลา  
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง “ไม่ผ่านเกณฑ”์ 

 
                เกณฑ์กำรประเมินใบงำน 

    1) ใบงานเรื่อง โลกกว้างทางการศึกษา 
   แบ่งประเภทได้ 4 สาขาขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ดีมาก 

        แบ่งประเภทได้ 2 – 3 สาขา  ระดับคุณภาพ ดี  
        แบ่งประเภทได้ 1 สาขา   ระดับคุณภาพ พอใช้ 
        แบ่งประเภทไม่ได้   ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

                   2) ใบงานเรื่อง เรียนอะไร เรียนที่ไหน 
   บอกชื่อและสถานที่ได้ 3 แห่งขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก 

        บอกชื่อและสถานที่ได้ 2 แห่ง  ระดับคุณภาพ ดี 
        บอกชื่อและสถานที่ได้ 1 แห่ง  ระดับคุณภาพ พอใช้ 

   บอกไม่ได้    ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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ใบงำน 

เรื่อง โลกกว้ำงทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มที.่................................................. 

สมำชิกของกลุ่ม  1. ..............................................................................  

 2. .............................................................................. 

 3. ..............................................................................  

 4. .............................................................................. 

 5. ..............................................................................  

 6. .............................................................................. 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนชื่อสถานศึกษาท่ีสืบค้นลงในใบงาน และใส่เครื่องหมาย  เพ่ือแยกประเภท 
             ของสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
 

ชื่อสถำนศึกษำ 
ประเภทของสถำนศึกษำ 

สำยสำมัญ กีฬำ 
ศิลปะ – 
นำฏศิลป ์

นำนำชำต ิ
อ่ืนๆ 
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ใบงำน  

เรื่อง เรียนอะไร เรียนที่ไหน 

 

ชื่อ..................................................................สกุล........................................................ชั้น......................เลขที.่........ 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนระบุชื่อสถานศึกษาท่ีนักเรียนคิดว่ามีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าศึกษาต่อเมื่อส าเร็จ 
             การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 
 
           1……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           2……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           3……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4…………………………………………………………………………………………………………………………
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ศึกษาต่อ            
มัธยมศึกษา              

ตอนต้น                       
(ม.1-ม.3) 

 

ศึกษาต่อใน

สถานศึกษา

ด้านวิชาชีพ 

ศึกษาต่อ

โรงเรียน

ดุริยางค์ทหาร  

กรมสามัญศึกษา (โรงเรียนรัฐบาล) 

 

ทบวงมหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิต) 

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 

 

กรมศิลปากร (วิทยาลัยนาฎศิลป์) 

 

การศึกษาเอกชน (โรงเรียนเอกชน)  

 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 

 

โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก  

 

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ  

 

วิทยาลัยในวัง 

กรมอาชีวศึกษา (การศึกษาอาชีพ ปวช.)  

 

สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

 

แผนภูมิโลกกว้างการศึกษาต่อ ส าหรับผู้จบชั้น ป.6 

จบป.6 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 3 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำ                     ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6   
เรื่อง  My Idol                   จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

การรู้จักคุณลักษณะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถทางการศึกษาของตนเอง การแสวงหา
คุณลักษณะของบุคคลที่ประสบความส าเร็จทางการศึกษาที่ตนสนใจสอดคล้องกับคุณลักษณะของตนเอง จะช่วยให้
นักเรียนมีก าลังใจที่จะเรียน และสามารถวางแผนการศึกษาต่อในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนกำรศึกษำ 
ข้อที่ 1. รู้เข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
ข้อที่ 2. มีค่านิยมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 บอกความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการศึกษาของตนเองได้ 
3.2 บอกคุณลักษณะของบุคคลที่ประสบความส าเร็จทางการศึกษาที่ตนสนใจได้ 
3.3 บอกคุณลักษณะของตนที่สอดคล้องกับบุคคลที่ประสบความส าเร็จทางการศึกษาได้ 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
4.1 ความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการศึกษาของตนเอง 
4.2 คุณลักษณะของบุคคลที่ประสบความส าเร็จทางการศึกษา 
4.3 คุณลักษณะของตนที่สอดคล้องกับบุคคลที่ประสบความส าเร็จทางการศึกษา 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
5.1 ใบงานเรื่อง ลักษณะไอดอลการเรียนของฉัน 
5.2 ใบงานเรื่อง คุณลักษณะของฉันกับ Idol 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
ชั่วโมงที่ 1  
6.1 ครูยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความส าเร็จทางการศึกษา (ไอดอลทางการศึกษา) และอธิบายลักษณะ

ของบุคคลนั้นให้นักเรียนฟัง  
6.2 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน  แจกตัวอย่างบุคคล Idol ด้านการศึกษา ให้นักเรียนทุกกลุ่ม        

ให้ร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของบุคลที่ประสบความส าเร็จทางการศึกษาที่นักเรียนชื่นชอบพร้อมทั้งบันทึกลงใน     
ใบงานเรื่อง ลักษณะไอดอลการเรียนของฉัน 
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6.3 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน 
6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมและนัดหมายการเรียนเรียนในครั้งต่อไป 
 

ชั่วโมงที่ 2 
6.5 ครทูบทวนการจัดกิจกรรมในครั้งที่แล้วมา และสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ของบุคคลที่ประสบความส าเร็จทางการศึกษา 
6.6 ให้นักเรียนจับคู่บัดดี้ วิเคราะห์ลักษณะของคู่บัดดี้ที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จทางการศึกษา 
6.7 มอบหมายงานให้นักเรียนท าใบงานเรื่อง คุณลักษณะของฉันกับ Idol 
6.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงคุณลักษณะส าคัญท่ีจะท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จ 

ทางการศึกษา ครูให้ข้อเสนอเพ่ิมเติมอีกครั้งเพ่ือความสมบูรณ์ 
 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
7.1 ใบงานเรื่อง ลักษณะ Idol การเรียนของฉัน 
7.2 ใบงานเรื่อง คุณลักษณะของฉันกับ Idol 
7.3 ตัวอย่างบุคคล Idol ด้านการศึกษา 

8. กำรวัดและประเมินผล  
         8.1 วิธีประเมิน 
               8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
               8.1.2 ตรวจใบงาน/ผลงานการน าเสนอผลงานกลุ่ม  

8.2 เครื่องมือประเมิน 
               8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
               8.2.2 แบบประเมินใบงาน/แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม   

8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
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  8.3.2 การประเมินผลใบงาน  

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  
ระดับคุณภาพผลงาน ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง (ระดับคุณภาพพอใช้ “ผ่านเกณฑ์”) 

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง “ไม่ผ่านเกณฑ์” 

 
     เกณฑ์กำรประเมินผลใบงำน มีดังนี้ 

   1) การประเมินผลใบงาน เรื่อง ลักษณะ Idol การเรียนของฉัน 
           บอกคุณลักษณะของบุคคลที่ประสบความส าเร็จทางการศึกษา     
           ประสบความส าเร็จทางการศึกษาได้ 4 ข้อ  ระดับคุณภาพ ดีมาก  
          บอกคุณลักษณะของบุคคลที่     
           ประสบความส าเร็จทางการศึกษาได้ 2 – 3  ข้อ  ระดับคุณภาพ ดี 
           บอกคุณลักษณะของบุคคลที่     
           ประสบความส าเร็จทางการศึกษาได้ 1 ข้อ  ระดับคุณภาพ พอใช้ 
           บอกไม่ได้      ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
   2) การประเมินผลใบงานเรื่อง คุณลักษณะของฉันกับ Idol 
          บอกคุณลักษณะของตนเองได้ 3 ข้อขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
          บอกคุณลักษณะของตนเองได้ 2 ข้อ   ระดับคุณภาพ ดี 
          บอกคุณลักษณะของตนเองได้ 1 ข้อ   ระดับคุณภาพ พอใช้ 
          บอกไม่ได้      ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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ใบงำน  

เรื่อง  ลักษณะIdol กำรเรียนของฉัน 

 

กลุ่มที.่................................................. 

สมำชิกของกลุ่ม  1. ..............................................................................  

 2. .............................................................................. 

 3. ..............................................................................  

 4. .............................................................................. 

 5. ..............................................................................  

 6. .............................................................................. 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนบอกคุณลักษณะของบุคลที่ประสบความส าเร็จทางการศึกษาที่นักเรียนชื่นชอบ 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงำน  

เรื่อง คุณลักษณะของฉันกับ Idol 

 

ชื่อ.........................................................สกุล........................................................ชั้น......................เลขที.่........ 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนบอกคุณลักษณะของตนเองที่สอดคล้องกับ Idol ที่ประสบความส าเร็จทางการศึกษา  

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอย่ำง 

บุคคล Idol ด้ำนกำรศึกษำ 

   ********************************************* 

1. โบ  ธัญญะสุภำงค์ 

 

           โบ ธัญญะสุภำงค์ นักแสดงที่สวย เก่ง สามารถพูดได้ถึง 6 ภาษาด้วยกัน ได้แก่ ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น 
ฝรั่งเศส เกาหลี และสเปน นอกจากนี้ยังเคยได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 4 ปี ที่ Ritsumeikan 
Asia Pacific University ด้านรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก
คณ ะ  Integrated Marketing (กำรตลำดแบบบู รณ ำกำร)  สาขา Digital Marketing จาก  New York 
University (NYU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 (เกรดเฉลี่ย 3.94)  

2. ปรำง  กัญญ์ณรัณ 

 

 

      ปรำง กัญญ์ณรัณ นางเอกสาวเจ้าของฉายา “พยัคฆ์หน้าหยก” จากละครนักสู้เทวดา เรื่องการเรียนได้จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและ           
กำรบริกำร วิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.78  
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3. ไต้ฝุ่น  ตำกเพชร 

 

           ไต้ฝุ่น ตากเพชร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนอตติง
แฮม (ปริญญาตรี  2 ใบ) ระดับปริญญำโทส ำเร็จกำรศึกษำจำกอิมพี เรียล คอลเลจลอนดอน  ด้ำน
วิศวกรรมศำสตร์ ในปัจจุบันมีผลงานการแสดงให้ได้ติดตามและยังเป็นวิศวกร ของบริษัท ปตท จ ำกัด 
(มหำชน) ด้วย 

4. เฟย์ พรปวีณ์ 

 

          เฟย์  พรปวีณ์  นักร้อง นักแสดง (อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวง เฟย์ ฟาง แก้ว) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท          
ด้ำนแฟชั่น (Fashion Management) ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เกียรตินิยม) 
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5. ฝน  ศนันธฉัตร  

 

        ฝน  ศนันธฉัตร ที่โด่งดังมาจากซีรีส์วัยรุ่นสุดฮอตอย่าง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น นอกจากจะมีความสามารถ ใน
ด้านการแสดงแล้ว ยังเรียนเก่งด้วย โดยได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 2 

6. ฟำง  ธนันต์ธรญ์ 

 

 

 

       ฟำง  ธนันต์ธรญ์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญำตรีจำกคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี สำขำ   กำร
ธนำคำรและกำรเงิน  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เกียรตินิยมอันดับ 2 และได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จากมหาวิทยาลัยระดับโลก Imperial College London สำขำ Master of Science เกียรตินิยมอันดับ 2  

 

 

 

 



 

  

 

44 

7. ฟิล์ม  ธนภัทร 

 

       ฟิล์ม  ธนภัทร  ส าเร็จการศึกษาจากคณะบริหำรธุรกิจ ภำควิชำกำรเงินและกำรธนำคำร มหำวิทยำลัย
กรุงเทพ เกียรตินิยมอันดับ 2 และก่อนที่หนุ่มคนนี้จะเข้ามาเป็นนักแสดงเต็มตัว เขาก็เคยท างาน 
เป็นสจ๊วตของสายการบิน Thai Lion Air ด้วย 
 
8. เพลง  ชนม์ธิดำ 

 

 

         เพลง ชนม์ธิดำ  เป็นนักร้อง นักแสดง ที่ ไม่ ได้มีความสามารถด้านการร้องเพลงและงานแสดง            
เพียงเท่านี้  แต่สาวเพลงยังเรียนเก่งมาก โดยส าเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศำสตร์ หลักสูตรนำนำชำติ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เกียรตินิยมอันดับ1 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.81 
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9. นัทฐ  ศักดำทร 

 

 

       นัทฐ  ศักดำทร แชมป์ AF4 ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีจำกคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยฮำร์
วำร์ด เกียรตินิยมอันดับ 1 และได้เข้าศึกษาต่อด้านดนตรี ที่ Berklee College of Music อีก 1 เทอม และจึงได้
กลับมาเมืองไทย 

10. บอย ปกรณ์ 

 

 

 

       บอย ปกรณ์  จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จำกคณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย            
พร้อมทั้งยังคว้ำเกียรตินิยมอันดับ 2  
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11. ภัทร์  ฉัตรบริรักษ์ 

 

 

        ภัทร์  ฉัตรบริรักษ์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญำตรีจำกคณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เกียรติ
นิยมอันดับ 1 และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการจัดการสื่อสาร แบบบูรณาการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…  

12. แต้ว ณฐพร 

 

 

       แต้ว ณฐพร  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญำตรีจำกคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 พร้อมยังเคยเป็นผู้อัญเชิญตราพระเกี้ยวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานฟุตบอล
ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 66 ด้วย 

 

 

 

 



 

  

 

47 

13. อำเล็ก  ธีรเดช 

 

 

      อำเล็ก ธีรเดช  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีจำกคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 และยังเคยเป็นผู้น าเชียร์จุฬาฯ ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ -
ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 65 ด้วย 

14. เบเบ้  ธันย์ชนก 

 

 

         เบเบ้  ธันย์ชนก นักแสดงสาวคนเก่งและยังเป็นไอดอลของคนที่ชื่นชอบการออกก าลังกายด้วย โดยส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เกียรตินิยมอันดับ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.91 
และในระดับปริญญำโท ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำบริหำรธุรกิจ (MBA) มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ เกียรตินิยม
อันดับ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.97  
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15. ณเดชน์  คูกิมิยะ 

 

 

 

ณเดชน์  คูกิมิยะ  ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญำตรีจำกสำขำวิชำกำรภำพยนตร์และวีดิทัศน์ 
วิทยำลัยนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.31 และในปัจจุบันก าลังศึกษา
ระดับปริญญาโทที่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

แหล่งที่มำ :  https://campus.campus-star.com/variety/79046.html 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 4 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำ                            ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6   
เรื่อง ควำมถนัดและทักษะทำงกำรเรียน                จ ำนวน  2  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

ความถนัดทางการเรียนและทักษะด้านต่างๆ เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลและความสามารถทางการ
เรียนของแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกัน การเข้าใจและยอมรับความสามารถของตนเองและผู้อ่ืนจะช่วยให้เรา
สามารถเลือกเป้าหมายการศึกษาได้อย่างเหมาะสม โดยไม่เลือกเรียนต่อ เพราะอยากเรียนตามเพ่ือน 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนกำรศึกษำ 
ข้อที่ 1.รู้เข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
ข้อที่ 2 มีค่านิยมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ข้อที่ 4 พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 บอกความสนใจ ความถนัด และความสามารถทางการเรียนของตนเองได้ 
3.2 บอกความส าคัญด้านความสามารถทางการเรียนของตนเองได้ 
3.3 สรุปทักษะที่ส าคัญด้านต่าง ๆ ที่ตนเองมีเพ่ือประกอบการเลือกเรียนต่อได้ 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
4.1 ความสนใจ ความถนัด และความสามารถทางการเรียน 
4.2 ความส าคัญด้านความสามารถทางการเรียน   
4.3 ทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ เพื่อประกอบการเลือกเรียนต่อ 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
5.1 ใบงานเรื่อง  ความถนัดทางการเรียนของฉัน  
5.2 .ใบงานเรื่อง การส ารวจทักษะตนเอง    
 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 

         ชั่วโมงท่ี 1  
    6.1 ครูสนทนาพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับวิชาที่นักเรียนชอบ สนใจ และวิชาที่นักเรียนมีความถนัด       

โดยสุ่มถามความสนใจ ความชอบ และความถนัดทางการเรียนของนักเรียนแต่ละคน (แนวค าตอบมีหลากหลาย
ขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่ละคน) 
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    6.2 ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า บางครั้งวิชาที่เราชอบ เราจะสามารถเรียนได้ดี แต่บางครั้งในวิชา           
ที่เราชอบเราก็อาจมีผลการเรียนที่ไม่ดีนัก เนื่องจากเราไม่มีความถนัด หรือเข้าใจมากพอ ดั้งนั้นหากนักเรียนชอบและ
มีความสนใจในวิชาใดแล้ว แต่เราไม่มีความถนัด เราจึงควรที่จะฝึกฝนบ่อยๆ จนเกิดความถนัด ความช านาญ 

6.3 ให้นักเรียนท าใบงานเรื่อง ความถนัดทางการเรียนของฉัน จากนั้นน าใบงานแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนของ
ตนเอง แล้วพิจารณาว่าเพ่ือนมีความถนัด เหมือนหรือต่างจากท่ีเราคิดอย่างไร 

6.4 ครูสรุปให้นักเรียนฟังว่าคนแต่ละคนมีความสนใจ มีความชอบ ความถนัด ความสามารถด้าน     
การเรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งเราควรยอมรับและชื่นชมความแตกต่างของกันและกัน   
         ชั่วโมงท่ี 2 

6.5 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนการเรียนในครั้งที่ผ่านมา  
6.6 แจ้งจุดประสงค์การร่วมกิจกรรมให้นักเรียนทราบว่า นักเรียนส ารวจทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ       

ของตนเอง เพ่ือประกอบการเลือเรียนต่อให้เหมาะสม 
6.7 ให้นักเรียนศึกษาเอกสารใบความรู้ เรื่อง การค้นหาทักษะของตนเอง ประกอบการท าใบงาน       

เรื่อง ส ารวจทักษะตนเอง จากนั้นให้ทุกคนสรุปทักษะที่ส าคัญของตนเองลงในใบงาน 
6.8 ครูให้นักเรียนร่วมกันสะท้อนผลที่ได้จากกิจกรรม ครูสรุปเพ่ิมเติมว่าการค้นหาความสนใจ ทักษะ

และความถนัดที่ใช่ จะช่วยให้นักเรียนเลือกเป้าหมายการศึกษาและวางแผนอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
   

7. สื่อ/อุปกรณ์  
7.1 ใบงานเรื่อง ความถนัดทางการเรียนของฉัน  
7.2 ใบความรู้เรื่อง การค้นหาทักษะของตนเอง  
7.3 ใบงานเรื่อง การส ารวจทักษะตนเอง  
 

8. กำรวัดและประเมินผล   
            8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจใบงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบประเมินใบงาน  
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  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                  8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
 

                  8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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ใบงำน 

เรื่อง ควำมถนัดทำงกำรเรียนของฉัน 

ชื่อ – สกุล.......................................................................ชั้น...........................................เลขท่ี........................... 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนพิจารณาตนเองเกี่ยวกับด้านการเรียน แล้วเขียนชื่อรายวิชาที่มีความถนัดทางการเรียน 
             ลงในใบงานที่ได้รับมอบหมาย   
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………………………………… 
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ใบควำมรู้ 
 

เรื่อง  กำรค้นหำทักษะของตนเอง 
 
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 ทักษะหรือความสามารถ  หมายความถึง กิจกรรมที่นักเรียนท าได้หรือมีความถนัด 
 การค้นหาทักษะจะท าให้รู้ว่าตัวเรานั้นเหมาะกับงานประเภทใด 
 มนุษย์เราจะมีความถนัดต่างกัน บางคนถนัดท างานกับเครื่องจักร บางคนถนัดพูดคุยบางคนถนัด  กับการใช้

หัวคิดวิเคราะห์ 
ทักษะที่พูดถึงนี้อาจจะหมายความรวมถึง สิ่งที่นักเรียนมี

ตามธรรมชาติ  เช่น บางคนถนัดการเขียนรูป  บางคนถนัดการท า
ครัว เป็นต้น 

ทักษะบางชนิดก็เป็นสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ฝึกฝน 
ให้เกิดความช านาญ เช่น พิมพ์ดีด ขับรถ เล่นกีฬา 

เมื่อคนเราได้ค้นหาทักษะและรู้ว่าเรามีทักษะกลุ่มใดเป็น
พิเศษแล้วเราก็จะได้รู้ว่างานทุกชนิดต้องการทักษะต่างกัน        
ถ้าเราจะหางาน เราก็ควรจะหางานที่ต่ างกับทักษะที่เรามีอยู่       
ก็จะท าได้ง่าย เข้าได้ไปเพิ่มเติม หรือฝึกฝนให้เกิด 
ความช านาญก่อนการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ 
 เมื่อเราลงมือท ากิจกรรม เราจะสังเกตเห็นว่าทักษะ    
บางชนิดเราเองก็มี และเราก็อาจจะไม่คิดว่ามันเป็นทักษะแต่จริงๆ 
แล้วมันก็คือทักษะส่วนหนึ่ง และเมื่อเราได้รู้ทักษะที่ส าคัญของเรา 
เราก็จะได้หางานที่ต่างกับทักษะที่เรามีจะท าให้เราท างานอย่างมี
ความสุขมากขึน้ 
 
ที่มา : กรมส่งเสริมการมีงานท า (2561). เครื่องมือค้นหำตนเอง. เอกสารประกอบการอบรมครูแนะแนว  
        โครงการพัฒนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ. 27 สิงหาคม 2561 ขอนแก่น, (เอกสารอัดส าเนา). 
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ใบงำน 
 

เรื่อง  กำรส ำรวจทักษะตนเอง 
 

ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนส ารวจทักษะของตนเอง ถ้าเราใช้ทักษะในด้านใด ก็ให้ใส่เครื่องหมาย  ในแต่ละทักษะ 
             ที่ใช้ และให้พิจารณาว่าเรามีทักษะดังกล่าวในระดับใด โดยให้ 
 
  หมำยเลข  1 แทนระดับความช านาญที่มีอยู่น้อยท่ีสุด 
  หมำยเลข  2 แทนระดับความช านาญที่มีอยู่น้อย 
  หมำยเลข  3 แทนระดับความช านาญที่มีอยู่ปำนกลำง 
  หมำยเลข  4 แทนระดับความช านาญที่มีอยู่มำก 
  หมำยเลข  5 แทนระดับความช านาญที่มีอยู่มำกที่สุด 
 

 
รายการประเมินส ารวจทักษะตนเอง 

มีน้อย
มาก 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

1 2 3 4 5 
 
1. การท างานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ……………………… 
2. การใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย............................. 
3. การใช้ถ้อยค าหรือภาษา..................................... 
4. การใช้ตัวเลข...................................................... 
5. การใช้ญาณพิเศษหรือลางสังหรณ์ใจที่เกิดขึ้น… 
6. การวิเคราะห์และการใช้เหตุผล…………………… 
7. การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์……………………… 
8. ทักษะเกี่ยวข้องกับบุคคลและการให้ความช่วยเหลือ 
9. ทักษะทางศิลปะ……………………………………….. 
10. ความเป็นผู้น า............................................... 

 
……………
……………
…………… 
……………
…….…… 
……………
…………… 
…………… 
………….. 
………….. 

 
……………
……………
…………… 
……………
….………. 
……………
…………… 
…………… 
……………
…………… 

 
……………
……………
…………… 
……………
…………. 
……………
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

 
……………
……………
…………… 
……………
…..…….. 
……………
…………… 
…………… 
……………
…………… 

 
……………
……………
…………… 
……………
…..…….. 
……………
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

 
     เมื่อนักเรียนท าเสร็จแล้ว ขอให้ย้อนกลับไปดูว่า มีหัวข้อใดบ้างทั้ง 10 หัวข้อ ที่นักเรียนมีเครื่องหมาย  
มากที่สุด เมื่อได้แล้วก็ให้ใส่ทักษะที่ส าคัญๆ ของนักเรียนลงในช่องว่างข้างล่าง นักเรียนก็จะได้ทราบว่า 
ตัวนักเรียนนี้มีความสามารถด้านใดที่เด่นชัดบ้าง 
 
 
 
 

ชื่อ..........................................................................สกุล............................ชั้น........... ...เลขที่............... 
       สรุปทักษะที่ส าคัญของฉัน คือ 

    1.…………………………………………………………………………………………………………………. 
    2………………………………………………………………………………………………………………….. 
    3………………………………………………………………………………………………………………..… 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 5 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม  กำรศึกษำ                       ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6   
เรื่อง  ทำงเลือก                     จ ำนวน  3  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สำระส ำคัญ 

การตัดสินใจเลือกแผนการเรียน และสถานศึกษาต่อของผู้เรียน ครอบครัวเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วน
ส าคัญการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน และสถานศึกษา จึงควรให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเลือกเส้นทางวางแผน
ด้านการศึกษา ดังนั้นจึงต้องพิจารณาความพร้อมของครอบครัวด้วย 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนกำรศึกษำ 
ข้อที่ 3 ให้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 วางแผนการศึกษาของตนเองโดยค านึงถึงความสามารถ ศักยภาพของตนเอง และครอบครัว 
3.2 เลือกแนวทางการศึกษาต่อที่เหมาะสมได้ 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
4.1 การวางแผนการศึกษาต่อ 
4.2 การเลือกแนวทางการศึกษา 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
5.1 ใบงานเรื่อง ความสามารถกับแผนการเรียน 
5.2 ใบงานเรื่อง ทางเลือกกับครอบครัวของฉัน 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 

ชั่วโมงที่ 1 - 2 
6.1 ครูสนทนาพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์หรือต้องการศึกษาต่อ 
6.2 ครูสอบถามนักเรียนว่านักเรียนแต่ละคนคิดวางแผนการเรียนต่อในสถานศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ

อย่างไร สุ่มนักเรียนตอบค าถามตามความเหมาะสม 
6.3 นักเรียนร่วมกันพิจารณาความสามารถของตนเอง และเพ่ือนในชั้นเรียน จากนั้นแบ่งกลุ่ม          

กลุ่มละ 4 – 5 คน ร่วมกันอภิปรายวางแผนการศึกษาของตนเองโดยค านึงถึงความสามารถ ศักยภาพของตนเอง 
และครอบครัว จากนั้นให้บันทึกข้อมูลลงในใบงานเรื่อง ความสามารถกับแผนการเรียน 

6.4 ครูแนะแนวทาง เสนอแนะให้นักเรียนฟังว่า การเลือกสถานที่ศึกษาต่อนักเรียนควรเลือกสถานศึกษา
ที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวนักเรียนเอง และความพร้อมของครอบครัวด้วย เช่น สถานศึกษานั้นไม่ไกล   
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จากบ้านของนักเรียนมากจนเกินไป ค่าใช้จ่ายของสถานศึกษานั้นเหมาะสมกับฐานะทางครอบครัวหรือไม่ 
ครอบครัวเห็นด้วยกับการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนของนักเรียน ฯลฯ   

6.5 มอบหมายงานให้นักเรียนท าใบงานเรื่อง ทางเลือกกับครอบครัวของฉัน 
6.6 ครูอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนฟังว่า ครอบครัวเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนส าคัญต่อการเลือกแผน    

การเรียน และโรงเรียน เพราะครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่จะผลักดันให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อได้ ดังนั้นในการ
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียนและที่เรียนจึงต้องพิจารณาความพร้อมของครอบครัวร่วมด้วย 

ชั่วโมงที่ 3 
6.7 ทบทวนกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมา ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน แต่ละกลุ่มน าใบงานเรื่อง

ทางเลือกกับครอบครัวของฉัน มาสนทนาพูดคุยกันและสรุปในประเด็นดังต่อไปนี้ 
“ครอบครัวมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนและโรงเรียนอย่างไร” 

6.8 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม น าเสนอข้อสรุปของกลุ่มให้เพื่อนๆ ฟัง 
6.9 ครูอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนฟังว่า ครอบครัวเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนส าคัญต่อการเลือกแผน    

การเรียน และโรงเรียน เพราะครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่จะผลักดันให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อได้ ดังนั้นในการ
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียนและที่เรียนจึงต้องพิจารณาความพร้อมของครอบครัวร่วมด้วย 
7. สื่อ/อุปกรณ์ 

7.1 ใบงานเรื่อง ความสามารถกับแผนการเรียน 
7.2 ใบงานเรื่อง ทางเลือกกับครอบครัวของฉัน 

8. กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีกำรประเมิน 
                 8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                 8.1.3 ตรวจประเมินผลงาน 

 8.2 เครื่องมือประเมิน 
       8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

8.2.2 แบบประเมินตรวจผลงาน 
8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
    8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน   

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
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                 8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไมถู่กต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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ใบงำน  

เรื่อง ควำมสำมำรถกับแผนกำรเรียน 

กลุ่มที.่................................................. 

สมำชิกของกลุ่ม  1. ..............................................................................  

 2. .............................................................................. 

 3. ..............................................................................  

 4. .............................................................................. 

 5. ..............................................................................  

 6. .............................................................................. 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนความสามารถของนักเรียน และแผนการเรียนที่สอดคล้องกับความสามารถ 
            ของนักเรียน 
 

ควำมสำมำรถ แผนกำรเรียน 
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ใบงำน  

เรื่อง ทำงเลือกกับครอบครัวของฉัน 

ชื่อ.........................................................สกุล........................................................ชั้น......................เลขที.่............ 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนพิจารณาสภาพแวดล้อม ความต้องการของครอบครัวของนักเรียนในประเด็นที่ก าหนดให้แล้วพิจารณาว่านักเรียนจะสามารถเลือกแผนการเรียน   
             และโรงเรียนใดศึกษาต่อในอนาคต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการเรียนและโรงเรียนที่ฉันควรเลือกเรียน คือ 

แผนการเรียน   1. ...................................................................  2. ...................................................................  3. ...................................................................   

โรงเรียน          1. ...................................................................  2. ...................................................................  3. ...................................................................   

ระยะทำง 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

กำรเงิน 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………… 

ควำมต้องกำรด้ำนกำรเรียน 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

สิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 6 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำ                          ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6   
เรื่อง  มุมมอง มุมกลับ                  จ ำนวน 3 ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สำระส ำคัญ 

การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต้องรู้จักวางแผนการเรียน รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลสภาพความรู้พ้ืนฐาน        
ของตนเอง เช่น ผลการเรียนอยู่ในระดับใด รายวิชาใดที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี รายวิชาใดผลการเรียน       
ควรปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นระดับชั้นส าคัญที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับชั้น
ประถมศึกษา มีการประเมินผลระดับชาติ (O-NET) เพ่ือเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนกำรศึกษำ 
ข้อที่ 1 รู้เข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
ข้อที่ 3 ให้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 บอกผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ของตนเองในระดับชั้นที่ผ่านมาได้ 
3.2 บอกความส าคัญการสอบ O-NET และผลการเรียนในรายวิชาจ าเป็นที่สอบ O-NET ได้ 
3.3 บอกรายวิชาที่ใช้ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้  
3.4 เสนอแนวทางการปฏิบัติด้านการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบและศึกษาต่อได้  

4. สำระกำรเรียนรู้  
4.1 ผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ที่ผ่านมา  
4.2 การสอบ O-NET  
4.3 รายวิชาที่ใช้ในการสอบเข้าเพ่ือศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
4.4 แนวทางการปฏิบัติตนด้านการเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบและศึกษาต่อ  

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน  
5.1 ใบงานเรื่อง ผลการเรียนของฉัน  
5.2 ใบงานเรื่อง เตรียมตัวสอบ O-NET  
5.3 ใบงานเรื่อง เตรียมพร้อมเข้า ม. 1  

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม  
ชั่วโมงที่ 1   
6.1 ครูทบทวนการจัดกิจกรรมจากครั้งที่แล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความส าคัญของรายวิชา

ที่นักเรียนเรียนอยู่ปัจจุบัน  
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6.2 นักเรียนบันทึกข้อมูลผลการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามใบงานเรื่อง ผลการเรียน    
ของฉัน พร้อมทั้งพิจารณารายวิชาที่มีผลการเรียนดีน่าพอใจ และรายวิชาที่ต้องปรับปรุง  

6.3 นักเรียนแต่ละคนน าเสนอรายวิชาที่พอใจและรายวิชาที่ต้องปรับปรุง พร้อมทั้งร่วมกันแสดง       
ความคิดเห็นว่าควรท าอย่างไรเพื่อปรับปรุงรายวิชาที่มีผลยังไม่เป็นที่น่าพอใจให้ดีขึ้น  

ชั่วโมงท่ี 2 
6.4 ครูสนทนากับนักเรียนถึงความส าคัญของการสอบ O-NET วิชาที่ต้องสอบและคะแนนเฉลี่ย        

O-NET ของโรงเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
6.5 นักเรียนช่วยกันระดมความคิดว่าควรท าอย่างไรจึงจะท าให้คะแนน O-NET ของปีที่นักเรียน   ก าลัง

ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้นกว่าปีก่อนๆ  
6.6 ให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ตนจะปฏิบัติเพ่ือให้คะแนน O-NET สูงขึ้น ลงในใบงานเรื่อง เตรียมตวัสอบ  O-NET  

 ชั่วโมงท่ี 3 
6.7 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการท าใบงานเรื่อง เตรียมตัวสอบ  O-NET จากนั้นพูดคุยกันต่อ

เกี่ยวกับการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โดยใช้ค าถาม เช่น  
- นักเรียนอยากไปเรียนต่อที่ไหน เพราะเหตุใด?  
- โรงเรียนที่จะไปเรียนต่อต้องสอบเข้าหรือไม่ หากสอบเข้าต้องสอบวิชาอะไรบ้างและใช้ผลคะแนน

สอบ O-NET ในการพิจารณาด้วยหรือไม่?   
6.8 นักเรียนพิจารณาผลการเรียนของตัวเองจากใบงานเรื่อง ผลการเรียนของฉัน ร่วมกับใบงานเรื่อง 

เตรียมตัวสอบ O-NET จากนั้นนักเรียนช่วยกันระบุวิธีการปฏิบัติตนในการเตรียมตัวสอบ เตรียมความพร้อมเพ่ือ
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และบันทึกลงในใบงานเรื่อง เตรียมพร้อมเข้า ม. 1  

6.9 สุ่มนักเรียน 2-3 คน น าเสนอแนวทางการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โดยครูคอยแนะน าและเสนอแนะ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการปฏิบัติตนด้านการเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบและศึกษาต่อ  

 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
7.1 ใบงานเรื่อง ผลการเรียนของฉัน 
7.2 ใบงานเรื่อง เตรียมตัวสอบ O-NET 
7.3 ใบงานเรื่อง เตรียมพร้อมเข้า ม. 1 

 

8. กำรวัดและประเมินผล  
  8.1 วิธีกำรประเมิน  

   8.1.1 สังเกตการปฎิบัติกิจกรรม  
  8.1.2 สังเกตการน าเสนอผลงาน  
  8.1.3 ตรวจผลงาน/ใบงาน  
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 8.2 เครื่องมือประเมิน  
8.2.1 แบบสังเกตการปฎิบัติกิจกรรม  
8.2.2 แบบสังเกตการน าเสนอผลงาน 
8.2.3 แบบตรวจผลงาน/ใบงาน 

8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
     8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน   
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

                            

              8.3.2 การประเมินตรวจผลงาน/ใบงาน  
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

(ระดับคุณภาพดีมาก ดี  พอใช้  ปรับปรุง)  ได้ระดับ “พอใช้” ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่าน ใบงานไมถู่กต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  

(ระดับคุณภาพ ปรับปรุง)  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
  

     เกณฑ์กำรประเมินตรวจผลใบงำน 
       1) ใบงาน เรื่อง ผลการเรียนของฉัน 

บอกผลการเรียนได้ถูกต้อง พิจารณาผลเหมาะสมทุกรายวิชา    ระดับคุณภาพ ดีมาก  
บอกผลการเรียนได้ถูกต้อง พิจารณาผลเหมาะสม 4-7 วิชา    ระดับคุณภาพ ดี 
บอกผลการเรียนได้ถูกต้อง พิจารณาผลเหมาะสม 1-3 วิชา    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
บอกไม่ได้         ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

       2) ใบงานเรื่อง เตรียมตัวสอบ O-NET 
เสนอแนวทางสิ่งที่ตนจะปฏิบัติได้ 5 ข้อขึ้นไป     ระดับคุณภาพ ดีมาก 
เสนอแนวทางสิ่งที่ตนจะปฏิบัติได้ 3 - 4 ข้อ      ระดับคุณภาพ ดี 
เสนอแนวทางสิ่งที่ตนจะปฏิบัติได้ 1 - 2 ข้อ      ระดับคุณภาพ พอใช้ 
เสนอแนวทางสิ่งที่ตนจะปฏิบัติไม่ได้      ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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       3) ใบงานเรื่อง เตรียมพร้อมเข้า ม. 1 
ระบุวิธีการปฏิบัติตนได้ 5 ข้อขึ้นไป       ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ระบุวิธีการปฏิบัติตนได้ 3 - 4 ข้อ       ระดับคุณภาพ ดี 
ระบุวิธีการปฏิบัติตนได้ 1 - 2 ข้อ       ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ระบุไม่ได้         ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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ใบงำน  

เรื่อง  ผลกำรเรียนของฉัน 

ชื่อ.........................................................สกุล........................................................ชั้น......................เลขที.่........ 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลผลการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แล้วพิจารณารายวิชาที่มีผลการเรียน
ดีน่าพอใจ และรายวิชาที่ต้องปรับปรุง 

สำระ/วิชำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
ระดับผลกำร

เรียน 
ผลกำรพิจำรณำ 

พอใจ ปรับปรุง 
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ใบงำน  

เรื่อง เตรียมตัวสอบ O-NET 

ชื่อ.........................................................สกุล........................................................ชั้น......................เลขที.่........ 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนระบุ/เสนอแนวทางสิ่งที่ตนจะปฏิบัติเพ่ือให้คะแนน O-NET  สูงขึ้น 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงำน  

เรื่อง เตรียมพร้อมเข้ำ ม. 1 

ชื่อ.........................................................สกุล........................................................ชั้น......................เลขที.่........ 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนระบุวิธีการปฏิบัติตนในการเตรียมตัวสอบ/เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าศึกษาต่อ 
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 7 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม  กำรศึกษำ                              ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6   
เรื่อง  ควำมแตกต่ำง                      จ ำนวน  3  ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 
           บุคคลมีความสนใจ ความถนัด และความสามารถด้านการเรียนรู้แตกตา่งกัน การได้ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ท างานในสิ่งที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความสามารถของแต่ละบุคคล จะส่งผลให้งานประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดี หากบุคคลเข้าใจความแตกต่างระหว่างกันยอมรับข้อแตกต่างของกันและกันได้จะท าให้ 
การเรียนไม่มีปัญหาและอุปสรรค หรือหากมีก็สามารถก้าวข้ามข้อจ ากัดต่างๆของตนเองและผู้อื่นได้จะส่งผลต่อ 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรบรรลุเป้าหมายและเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของทุกคน  
 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนกำรศึกษำ 
      ข้อที่ 1 รู้เข้าใจและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 บอกความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนของตนได้ 
3.2 เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ 
3.3 แสดงการยอมรับกับสิ่งที่ตนเองมีและเข้าใจผู้อื่นด้านความสนใจ ความถนัด และความสามารถ     

ทางการเรียน 

4.  สำระกำรเรียนรู้  
         4.1 ความสนใจ ความถนัดของตนเอง ความสามารถทางการเรียน  
        4.2 การยอมรับและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
  5.1 ใบงานเรื่อง บันทึกวิชาที่ชอบและเรียนได้ดี 
  5.2 ใบงานเรื่อง “งานของห้องเรา” 
 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
         ชั่วโมงท่ี 1  
        6.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนการเรียนในครั้งที่แล้วมา แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ     
   6.2 ให้นักเรียนทุกคนนั่งล้อมวง ครูอธิบายวิธีท ากิจกรรม ดังนี้ 
                - ทุกคนจะร่วมกันร้องเพลง ลมเพ ลมพัด เมื่อจบเพลงแต่ละครั้ง ครูจะพูดชื่อวิชาที่จะถูกพัด 
ให้ผู้ที่ชอบวิชานั้นวิ่งไปรวมกลุ่มกันแล้วลงชื่อในกระดาษลงชื่อแต่ละรายวิชา (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)  
        - ท าเช่นนี้จนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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6.3 ให้แต่ละคนไปจดชื่อวิชาที่มีรายชื่อของตนเองปรากฏอยู่ในแบบบันทึกวิชาที่ฉันเรียนได้ดแีละวิชาที่ชอบ 
ส่วนที่ 1 

 

         ชั่วโมงท่ี 2     
  6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมจากชั่วโมงท่ี 1 ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดี่ยวกับชั่วโมง

ที่ 1 แต่เปลี่ยนเป็นวิชาที่เรียนแล้วเข้าใจได้ดี และมีความสุข 
  6.5 ให้นักเรียนบันทึกชื่อวิชาที่มีรายชื่อของตนปรากฏอยู่ในแบบบันทึกเดียวกับชั่วโมงท่ี 1 โดยเขียน 

ชื่อวิชา ในส่วนที่ 2 
          ชั่วโมงท่ี 3 
       6.6 ทบทวนกิจกรรมจากครั้งที่แล้วมา ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลรายชื่อวิชาในแบบบันทึกท่ีเขียนไว้แล้ว
ในชั่วโมงท่ี 1 และชั่วโมงท่ี 2 
       6.7 เขียนหมายเลข 1 หน้าชื่อวิชาที่ชอบ และชื่อวิชาที่สนใจและมีความถนัดที่เป็นวิชาเดียวกัน กรณี    
มีมากกว่า 1 คู ่ คู่ต่อไปใช้หมายเลข 2 และ 3 ตามล าดับ แล้วน าชื่อวิชามาเขียนในส่วนที่ 3 ของแบบบันทึก 

  6.8 ก าหนดสถานการณ์ที่เป็นงานของห้อง ที่ต้องใช้บุคคลท าหน้าที่ต่าง ๆ ให้หัวหน้าห้องด าเนินการ 
มอบหมายงานตามความชอบ ความสนใจ และความถนัดของสมาชิกในห้องเรียน เช่น จัดกิจกรรมวันปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็ก โดยมีเลขานุการบันทึกการมอบหมายในใบงานเรื่อง “งาน...ของห้องเรา”  

  6.9 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมว่า คนเรามีความสนใจในกิจกรรมแตกต่างกัน ความถนัด และ
ความสามารถทางการเรียนของแต่ละบุคคลก็เช่นกัน หากนักเรียนแต่ละคนยอมรับข้อแตกต่างของกันและกันได้ 
จะท าให้การเรียนไม่มีปัญหาและอุปสรรค หรือหากมีก็สามารถก้าวข้ามข้อจ ากัดต่างๆของตนเองและผู้อ่ืนได้      
จะส่งผลต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรบรรลุเป้าหมายและเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของทุกคน 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
7.1 แบบบันทึกวิชาที่ชอบและเรียนได้ดี 
7.2 ใบงานเรื่อง “งาน..ของห้องเรา” 
7.3 แบบบันทึกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานรายบุคคล   

8. กำรวัดและประเมินผล 
   8.1 วิธีประเมิน 
         8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                 8.1.2 ตรวจแบบบันทึก/ตรวจใบงานเรื่อง “งาน...ของห้องเรา” 
   8.2 เครื่องมือประเมิน 
         8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
         8.2.2 แบบตรวจผลงาน/ใบงาน/แบบบันทึกคุณภาพการปฏิบัติงาน  
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           8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
     8.3.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน   

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
                     

         8.3.2 การประเมินผลใบงาน  

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา 

ไม่ผ่าน ใบงานไมถู่กต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  

  
       เกณฑ์การประเมินผลงาน  
                          แบบบนัทึกวิชาที่ฉันชอบและเรียนได้ดี 
          - บันทึกข้อมูลได้  3  ส่วน           ระดับคุณภาพ  ดี 
         - บันทึกข้อมูลได้  2  ส่วน  ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
         - บันทึกข้อมูลได้  1  ส่วน        ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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แบบบันทึกวิชำที่ฉันชอบและเรียนได้ดี 

ชื่อ-สกุล.................................................................................................. ชั้น............เลขที.่...................... 

 

ส่วนที่  1  วิชำที่ฉันชอบ ส่วนที่  2  วิชำที่ฉันเรียนได้ดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่  3  วิชำที่ฉันทั้งชอบและเรียนได้ดี 
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ใบงำน  

เรื่อง “งำน..ของห้องเรำ” 

 

ชื่อ.........................................................สกุล........................................................ชั้น......................เลขที.่........ 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนระบุวิธีการปฏิบัติตนในการเตรียมตัวสอบ/เตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาต่อ 
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ภำระงำน หน้ำที ่ ชื่อผู้ปฏิบัติ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     ..........................................................ประธานการประชุม 

     .........................................................ผู้บันทึกการประชุม 
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แบบบันทึกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล  
 

ชื่อ.........................................................สกุล........................................................ชั้น......................เลขที.่........ 

ค ำชี้แจง  บันทึกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน และใบงาน ลงในช่องแล้วสรุประดับคุณภาพตามเกณฑ์ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน 

สรุประดับคุณภำพ 
แบบบันทึก ห้องเรำ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
 ดี  2  ใบงาน   ระดับคุณภาพ  ดี 
 มี ดีและพอใช้เท่านั้น  ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
 มี  ปรับปรุง   ระดับคุณภาพปรับปรุง 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 8 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม  กำรศึกษำ                                ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6   
เรื่อง  กำรเรียนรู้ของฉัน                        จ ำนวน  3  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกันไปตามรูปแบบการเรียนรู้ที่แต่ละคนชอบและปฏิบัติ         
ซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดส าหรับตนเองหากนักเรียนได้รู้รูปแบบการเรียนรู้ของตนและได้รู้ว่าตนเอง       
มีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ด้านใดจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนกำรศึกษำ 
ข้อที่  2  มีค่านิยมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ข้อที่  4  พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 บอกรูปแบบการเรียนรู้ของตนเองได้ 
3.2 ส ารวจและเรียนรู้พหุปัญญาของตนเอง 
3.3 บอกวิธีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของตนเองได้ 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
            4.1 รูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน  
          4.2 การเรียนรู้พหุปัญญาของตนเอง 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
    5.1 รูปแบบการเรียนรู้  1 – 2 
    5.2 ส ารวจพหุปัญญา 
 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
        ชั่วโมงท่ี 1  

 6.1 ทบทวนการจัดกิจกรรมในครั้งที่แล้ว ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนวิธีการเรียนของนักเรียน    
แล้วน ามาติดที่กระดานหน้าชั้นเรียนให้ครบทุกคน ครูและนักเรียนช่วยกันจัดประเภทของการเรียนรู้ของแต่ละคน 
เป็นกลุ่มๆ ที่มีรูปแบบเดียวกัน สุ่มถามนักเรียน 1-2 คน ว่าเพราะอะไรจึงเลือกรูปแบบการเรียนรู้แบบนี้    

6.2 ครูให้นักเรียนดูภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้ 1 แล้วให้นักเรียนอภิปรายข้อมูลจากภาพเกี่ยวกับ      
การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และความแตกต่างของแต่ละรูปแบบ  
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6.3 ให้นักเรียนดูภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนรู้ 2 แล้วให้อภิปรายข้อมูลจากภาพเกี่ยวกับผลที่เกิดจาก    
การเรยีนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  

6.4 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง  
6.5 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลกิจกรรม 

       ชั่วโมงที่ 2 
    6.6 ครูเกริ่นน าถึงรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล สุ่มนักเรียน 4-5 คน ออกมาเล่าวิธีการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนว่ามีรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้และเทคนิคการเรียนของตนเองอย่างไรให้ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ครูชื่นชมและเสริมแรงเชื่อมโยงการเรียนรู้ของแต่ละคนสู่การเรียนรู้
พหุปัญญา 8 ด้าน   

    6.7 ครูให้ข้อมูลเกี่ยวกับพหุปัญญาแต่ละด้านและความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนรู้แล้วให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง พหุปัญญา (Multiple Intelligence)  (8 กลุ่ม กลุ่มละ 1 ด้าน) แล้วน าเสนอ 
         6.8 แจกใบงานเรื่อง แบบส ารวจพหุปัญญา ให้นักเรียนศกึษาเพ่ือน ามาท ากิจกรรมในครั้งถัดไป 
         6.9 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลการเรียนรู้ 

      ชั่วโมงที่ 3 
        6.10 ครูทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับพหุปัญญาและความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนรู้และพหุปัญญา       
ในกิจกรรมแนะแนวครั้งที่แล้ว 

    6.11 ให้นักเรียนท าใบงานเรื่อง แบบส ารวจพหุปัญญา จากนั้นตรวจให้คะแนนจากเฉลยแบบส ารวจ   
พหุปัญญา 

   6.12 นักเรียนสรุปคะแนนที่ได้จากการส ารวจพหุปัญญาแล้วร่วมกันอภิปรายถึงพหุปัญญาของแต่ละคน  
     6.13 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผล รูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนแตกต่างกัน พหุปัญญาของ       
แต่บุคคลบางคนเหมือนกันและแตกต่างกัน ดังนั้นแต่ละคนก็จะมีสไตล์การเรียนรู้ที่ต่างกัน  ส่วนวิธีการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ของตนเองก็เช่นกันควรมีการเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเองและใช้ประโยชน์คุ้มค่าแก่ตนเอง
มากที่สุดครนูัดหมายการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
 7.1 ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้ 1 
 7.2 ภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนรู้ 2 

  7.3 ใบความรู้เรื่อง พหุปัญญา (Multiple Intelligence) 
 7.4 ใบงานเรื่อง แบบส ารวจพหุปัญญา 
 7.5 กระดาษค าตอบแบบส ารวจพหุปัญญา 

  7.6 แบบเฉลยเรื่อง แบบส ารวจพหุปัญญา 
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8. กำรวัดและประเมินผล   
            8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
 

        8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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ใบควำมรู้  

ภำพที่ 1 รูปแบบกำรเรียนรู้ 1 

 

 
 
 
 
 
 
ที่มำ : รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ตอนที่ 1 โดย เล่นจนได้เรื่อง   
        https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1019962241422593.1073741837. 
        988121224606695&type=3 
 

  

https://www.facebook.com/PlayActivist/
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ใบควำมรู้  

ภำพบที่ 2  รูปแบบกำรเรียนรู้ 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ : รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ตอนที่ 1 โดย เล่นจนได้เรื่อง   
        https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1019962241422593.1073741837. 
        988121224606695&type=3 
 

 

https://www.facebook.com/PlayActivist/


 

  

 

78 

ใบควำมรู้ 

เรื่อง พหุปัญญำ (Multiple Intelligence) 

   ********************************************************* 

           โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์  ได้แบ่งสติปัญญาของมนุษย์ออกเป็น  8 ประเภท หรือพหุปัญญา (Multiple 
Intelligence) ดังนี้ 
    

1. ปัญญำด้ำนภำษำ/กำรสื่อควำม (Verbal/Linguistic Intelligence)  

เป็นความสามารถในการใช้ค าและภาษาทั้งในการพูดและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างงาน
เขียนในลักษณะต่างๆทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรองและอ่ืนๆ การพูดโน้มน้าวใจให้คล้อยตาม การใช้ภาษา เพ่ือการอธิบาย 
การใช้ภาษาเพ่ือบอกเล่าประสบการณ์ 

ผู้มีความสามารถด้านนี้มักจะประกอบอาชีพเป็นนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักการเมือง นักเล่านิทาน 
ฯลฯ และจะสามารถเรียนรู้ได้ดีจากการใช้ภาษาทั้งการเขียน พูดสื่อความคิด และการอ่าน ความสามารถ           
ในการใช้ Internet E-mail และการวิจัยระดับสูง                                                                             

2. ปัญญำด้ำนกำรใช้เหตุผล ตรรกะและคณิตศำสตร์ (Logical/Mathematical Intelligence)  

เป็นความสามารถในการคิด อย่างสมเหตุสมผล การมองเห็นความส าคัญและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
อย่างชัดเจน การคิดค านวณ การคิดค่าความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐาน การเล่นเกม  การถอดรหัส  

  ผู้มีความสามารถด้านนี้ มักจะประกอบอาชีพ เป็นนักสถิติ  นักวิทยาศาสตร์  นักคณิ ตศาสตร์               
นักตรรกศาสตร์ฯลฯ   

3. ปัญญำด้ำนดนตรีและท่วงท ำนอง (Musical/Rhythmic Intelligence)  
เป็นความสามารถในการรับรู้เสียงดนตรี  กิจกรรมเข้าจังหวะ ท่วงท านองความแตกต่างของเสียง          

ที่ได้ยิน การแสดงออก การแยกเสียงดนตรี การแต่งเพลง การเข้าใจสีสันของดนตรี  
ผู้มีความสามารถด้านนี้มักจะประกอบอาชีพเป็นนักดนตรี  และจะสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีดนตรี       

หรือใช้ท่วงท านองของเสียงประกอบท่าทาง 

4. ปัญญำด้ำนกำรเคลื่อนไหวทำงกำย (Body/Kinesthetic Intelligence)  
 เป็นความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ ความสามารถในการท างาน หรือการประสานสัมพันธ์กัน      

ของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เพ่ือการท างานต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วกลมกลืน เช่น นักกีฬา ศัลยแพทย์ 
ช่างฝีมือ หรือมีความสามารถในการใช้ร่างกายในการแสดงออกถึงความรู้สึก  เช่น นักแสดง นักเต้นร า 
ความสามารถทางด้านนี้ มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะที่ต้องใช้ เกี่ยวข้องกัน              
การทรงตัว ความแข็งแรง ทนทาน ความยืดหยุ่น และความเร็ว  ผู้ที่มีความสามารถด้านนี้จะเรียนได้ดี              
เมื่อมีการเคลื่อนไหวท ากิจกรรมการเล่นหรือการแสดงที่ใช้อวัยวะต่างๆ  
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5. ปัญญำด้ำนมิติสัมพันธ์ กำรเห็นและมิติต ำแหน่ง (Visual/Spatial Intelligence)  

เป็นความสามารถในการรับรู้ เกี่ยวกับทิศทาง ต าแหน่ง รูปร่าง รูปทรง เส้น สี และมิติต าแหน่ง           
ของสิ่งต่าง ๆ ผู้มีความสามารถด้านนี้มักจะประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์  ศิลปิน มัณฑนากร สถาปนิก             
นักเดินทะเล ผู้ที่มีความสามารถในด้านนี้จะเรียนได้ดีจากการเรียนด้วยภาพประกอบการแสดงต าแหน่งของแห่ง      
ที่ของสิ่งที่เรียน   

6. ปัญญำด้ำนมนุษยสัมพันธ์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (Interpersonal Intelligence)  
เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์  และความรู้สึกของบุคคลอ่ืนจากสิ่งที่เขาได้แสดงออกทั้งจาก        

สีหน้า ท่าทาง และน้ าเสียง ยอมรับบุคคลและสามารถแสดงพฤติกรรมโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็น
ความสามารถในการควบคุมอารมณ ์เมื่อประสบกับภาวะที่ไม่พอใจจนท าให้แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ราบรื่น  

ผู้มีความสามารถด้านนี้มักจะมีเพ่ือนมาก ชอบติดต่อร่วมงานกับผู้อ่ืนและจะเรียนได้ดีเมื่อท ากิจกรรม
กลุ่ม และเรียนรู้จากกลุ่มบุคคลต่าง ๆ การคิดที่เป็นน้ าใจ  

7. ปัญญำด้ำนกำรเข้ำใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)  
เป็นความสามารถเกี่ยวกับการตระหนักรู้ในเรื่องต่าง ๆ ของตนเอง และมีความไวในความเปลี่ยนแปลง   

ในภาวะต่าง ๆ ของตนเองทั้งอารมณ์ ความตั้งใจ แรงจูงใจ ความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ การหยั่งรู้     
การคิดสร้างสรรค์ การแสวงหา และความสามารถในการน าข้อมูลเกี่ยวกับตนเองมาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
ทั้งการท างาน ความขัดแย้ง การเล่น และการติดต่อกับบุคคลอ่ืน 

ผู้มีความสามารถด้านนี้มักจะประกอบอาชีพที่ต้องท างานคนเดียว เช่น เป็นเจ้าของกิจการ และมักจะชอบเรียนรู้
ได้ดีด้วยตนเองตามล าพังด้วยการน าความรู้ ความเข้าใจตนเองมาปรับใช้ในการท างานได้อย่างชัดเจน   

8. ปัญญำด้ำนกำรเข้ำใจในธรรมชำติ (Naturalist Intelligence)  
เป็นความสามารถทางการรับรู้  และเข้าใจสภาพประกอบต่างๆ ในธรรมชาติทั้งความเป็นชีวิต และ

กายภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีความสามารถในการมองเห็นความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ มีความเข้าใจ        
ในกฎเกณฑ์ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น การถ่ายภาพธรรมชาติ การปลูกต้นไม้ การสะสมเปลือกหอย 
สังเกตสัตว์ การชมนก  

ผู้เรียนที่มีความสามารถในลักษณะนี้เด่น จะเรียนรู้ได้ดีกับประสบการณ์ตรงในธรรมชาติ เรียนรู้จาก   
ของจริง เป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น     

 

ที่มำ : http://portal.edu.chula.ac.th/mana.k/blog/view.php?Bid=1277087709556070 
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แบบส ำรวจพหุปัญญำ 

********************************** 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบในข้อที่ตรงกับนักเรียนมากท่ีสุด  

1. หนังสือส าคัญมากส าหรับฉัน 
2. ฉันสามารถค านวณตัวเลขในใจได้อย่างง่ายดาย 
3. เวลาหลับตาฉันสามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจน  
4. ฉันเข้าร่วมในกีฬาหรือกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อย 1 ชนิดเป็นประจ า 
5. ฉันมีเสียงร้องเพลงที่ไพเราะ  
6. มักจะมีคนมาขอค าแนะน า ปรึกษาในที่ท างาน หรือเพ่ือนบ้านจากฉันเสมอ  
7. ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท าสมาธิ หรือครุ่นคิดกับค าถามที่ส าคัญเกี่ยวกับชีวิต 
8. ฉันมีสัตว์เลี้ยงอย่างน้อย 1 ชนิด  
9. ฉันสามารถได้ยินเกี่ยวกับเรื่องงานก่อนฉันอ่าน พูดหรือเขียนลงบน 
10. คณิตศาสตร์และหรือวิทยาศาสตร์ เป็น/เคยเป็นวิชาที่โปรดปรานเมื่ออยู่ในโรงเรียน 
11. ฉันรู้สึกไวต่อสี  
12. ฉันรู้สึกว่า เป็นการยากที่จะนั่งเฉย ๆ เป็นเวลานาน ๆ 
13. ฉันสามารถบอกได้ว่า โน้ตดนตรีผิดคีย์        
14. ฉันชอบกีฬาประเภทกลุ่ม เช่น แบดมินตัน วอลเลย์บอล หรือซอฟบอล มากกว่ากีฬาประเภทเดี่ยว เช่น       
     ว่ายน้ าหรือ วิ่งเหยาะ ๆ  
15. ฉันเข้าร่วมการสัมมนาเพ่ือพัฒนาคนเอง หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองมากข้ึน 
16. ฉันชอบการไปเที่ยวตามสวนสาธารณะ และสันทนาการกลางแจ้ง  
17. ฉันสามารถเข้าใจจากการฟังทางวิทยุ หรือเทป มากกว่าจากการเห็นภาพทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์  
18. ฉันสนุกกับการแก้เกมหรือปัญหาที่ต้องใช้การคิดที่เป็นเหตุเป็นผล 
19. บ่อยครั้งที่ฉันใช้กล้องบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว  
20. ฉันชอบการท างานที่ต้องใช้มือ เช่น การเย็บผ้า การทอ แกะสลัก งานไม้ หรือการสร้างโมเดล  
21. ฉันเล่นดนตรีหรือรักที่จะเล่นดนตรี   
22. เมื่อฉันมีปัญหา ฉันมักจะหาคนช่วยมากกว่าที่จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
23. ฉันสามารถตอบโต้ด้วยการใช้ความสงบ   
24. ฉันชอบตกปลา ล่าสัตว์ หรือไปออกค่าย 
25. ฉันชอบเล่นประเภทสแครบเบิ้ล (Scrabble) เกมต่อรูป (Anagrams) หรือเกมผสมค า (Password)  
26. ฉันชอบการทดลองที่ตั้งค าถามด้วย“จะเป็นอย่างไรถ้า...” ตัวอย่างเช่น จะเป็นอย่างไรถ้าฉันเพ่ิมปริมาณน้ า     
     ที่รดต้นไม้ในแต่ละสัปดาห์ 
27. ฉันสนุกกับการเล่นเกมปริศนา เกมวงกตพิศวง และปริศนาอ่ืน ๆ ที่ใช้การมอง  
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28. บ่อยครั้งที่ความคิดที่ดีที่สุดเกิดข้ึนเมื่อฉันเดินเล่น หรือวิ่งหรือ เมื่อฉันเข้าร่วมในกิจกรรมที่ต้องออกก าลังกาย   
29. ชีวิตของฉันจะแย่กว่านี้หากขาดเสียงดนตรี  
30. ฉันมีเพ่ือนสนิทอย่างน้อย 3 คน 
31. ฉันมักครุ่นคิดอยู่เสมอถึงเป้าหมายบางประการที่ส าคัญในชีวิต 
32. ฉันสนุกสนานกับการให้อาหารและดูแลสัตว์ 
33. ฉันสนุกกับการเล่นค า (tongue twister) การท่องโคลงกลอน  
34. ฉันชอบที่จะครุ่นคิดสิ่งต่าง ๆ อย่างมีแบบแผนตามกฎเกณฑ์ต่างๆ 
35. ฉันเห็นภาพชัดเจนในความฝัน 
36. ฉันชอบใช้เวลาว่างส่วนใหญ่กลางแจ้ง 
37. บางครั้งฉันพบว่า ตัวเองมักจะฮัมท านองเพลงที่คุ้นเคย   
38. ฉันใช้เวลาว่างเล่นเกมประเภทที่ต้องใช้สมองคิด และเล่นได้ตามล าพัง เช่น เกมถอดไพ่ 
39. ฉันชอบที่จะประเมินตัวเองว่าประสบความส าเร็จตามจุดหมายที่ก าหนดไว้  
40. ฉันชอบเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่เป็นธรรมชาติ หรือภูมิประเทศมากกว่าสถานที่ทางประวัติศาสตร์ 
41. บางครั้งคนอ่ืนๆ มักจะหยุดและให้ฉันอธิบายความหมายของค าท่ีฉันใช้ในการเขียนหรือพูด 
42. ฉันสนใจในการพัฒนาใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
43. ฉันสามารถอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยได้   
44. ฉันสามารถจ าวิธีการท าได้ดีเมื่อฉันท ามันด้วยตนเอง  
45. ฉันสามารถบอกได้ทันทีถ้าเสียงเพลงหรือดนตรีเล่นผิดโน้ต  
46. ฉันรู้สึกท้าทายกับการสอนคนอ่ืน หรือกลุ่มคนในสิ่งที่ฉันรู้วิธีท า  
47. ฉันมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดดีและจุดด้อยของตนเอง  
48. ฉันชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น เฮอร์ริเคน แผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด  
49. ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์ง่ายส าหรับฉันมากกว่าคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
50. ฉันเชื่อว่า เกือบแทบทุกสิ่งมีค าอธิบายที่มีเหตุผล  
51. ฉันชอบวาดภาพ หรือขีดเขียน  
52. ฉันใช้มือแสดงท่าทางประกอบ หรือภาษากายอ่ืนๆ เวลาสนทนากับคนอ่ืน  
53. ฉันสามารถใช้เวลาอยู่กับดนตรีด้วยเครื่องดนตรีง่ายๆ สักชิ้น   
54. ฉันมองว่าตัวเองเป็นผู้น า หรือคนอ่ืนเรียกเช่นนั้น  
55. ฉันชอบที่จะอยู่ตามล าพังในห้องเล็กๆ มากกว่าที่จะอยู่ร่วมกับคนมากๆ ในรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง  
56. ฉันสนุกกับการท าสวน หรือปลูกต้นไม้ในร่ม  
57. เวลาที่ฉันขับรถบนทางหลวง ฉันสนใจกับค าบนป้ายต่าง ๆ มากกว่าทิวทัศน์ข้างทาง  
58. ฉันชอบพิจารณาข้อผิดพลาดจากค าพูดและการกระท าของผู้อ่ืนในที่บ้านและท่ีท างาน  
59. ฉันสามารถจินตนาการสิ่งที่อาจจะเกิด ถ้าพิจารณาจากภายนอก  
60. ฉันสนุกกับการข่ีม้าสนุกสนานโลดโผน หรือกิจกรรมที่มีลักษณะท้าทาย ตื่นเต้น เสี่ยงภัย  
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61. บ่อยครั้งที่ฉันท าจังหวะหรือร้องเพลงเบาๆ ขณะท างาน  
62. ฉันไม่รู้สึกอึดอัดเวลาอยู่ท่ามกลางคนหมู่มาก  
63. ฉันมักจดบันทึกเหตุการณ์ส่วนตัวประจ าวันถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดในชีวิต  
64. ฉันมักสะสมก้อนหิน ต้นไม ้ผีเสื้อ ใบไม้หรือแก้วคริสตัล (หรือวัสดุอ่ืนๆ จากธรรมชาติ) 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ที่มำ : http://portal.edu.chula.ac.th/mana.k/blog/view.php?Bid=1277087709556070 
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กระดำษค ำตอบแบบส ำรวจพหุปัญญำ 

 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบในข้อที่ตรงกับนักเรียนมากท่ีสุด  
 

     ชื่อ-สกุล.........................................................................................ชั้น...........................เลขที่…………… 

 

ข้อที่ 1  ข้อที่ 23  ข้อที่ 45  
ข้อที่ 2  ข้อที่ 24  ข้อที่ 46  
ข้อที่ 3  ข้อที่ 25  ข้อที่ 47  
ข้อที่ 4  ข้อที่ 26  ข้อที่ 48  
ข้อที่ 5  ข้อที่ 27  ข้อที่ 49  
ข้อที่ 6  ข้อที่ 28  ข้อที่ 50  
ข้อที่ 7  ข้อที่ 29  ข้อที่ 51  
ข้อที่ 8  ข้อที่ 30  ข้อที่ 52  
ข้อที่ 9  ข้อที่ 31  ข้อที่ 53  
ข้อที่ 10  ข้อที่ 32  ข้อที่ 54  
ข้อที่ 11  ข้อที่ 33  ข้อที่ 55  
ข้อที่ 12  ข้อที่ 34  ข้อที่ 56  
ข้อที่ 13  ข้อที่ 35  ข้อที่ 57  
ข้อที่ 14  ข้อที่ 36  ข้อที่ 58  
ข้อที่ 15  ข้อที่ 37  ข้อที่ 59  
ข้อที่ 16  ข้อที่ 38  ข้อที่ 60  
ข้อที่ 17  ข้อที่ 39  ข้อที่ 61  
ข้อที่ 18  ข้อที่ 40  ข้อที่ 62  
ข้อที่ 19  ข้อที่ 41  ข้อที่ 63  
ข้อที่ 20  ข้อที่ 42  ข้อที่ 64  
ข้อที่ 21  ข้อที่ 43     
ข้อที่ 22  ข้อที่ 44    
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แบบเฉลย  

เแบบส ำรวจพหุปัญญำ 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนน าคะแนน 1 คะแนน ในช่องที่ท าเครื่องหมาย   ในกระดาษค าตอบในแต่ละด้านมาสรุป 

            รวมคะแนนพหุปัญญาแต่ละด้าน ดังนี้ 

 

พหุปัญญำด้ำน ข้อที่ รวมคะแนน 
1. ภำษำ/กำรสื่อควำม 1,  9, 17, 25, 33, 41, 49, 57  

2. กำรใช้เหตุผล ตรรกะ และคณิตศำสตร ์ 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58  

3. ดนตรีและท่วงท ำนอง  5, 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61  

4. กำรเคลื่อนไหวทำงกำย 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60  

5. มิติสัมพันธ์ กำรเห็น และมิติต ำแหน่ง  3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59  

6. มนุษยสัมพันธ์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62  

7. กำรเข้ำใจตนเอง  7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63  

8. กำรเข้ำใจในธรรมชำติ  8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64  
 

 

สรุปว่ำ ฉันมีพหุปัญญำด้ำน................................................................................................... 

 

         ชื่อ-สกุล......................................................................................... ......ชั้น...........................เลขที่…………… 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 9 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม  กำรศึกษำ                        ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6   
เรื่อง  ฝันให้ไกลไปให้ถึง                                   จ ำนวน  3  ชั่วโมง  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สำระส ำคัญ 

ความฝันในอนาคตเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ถ้านักเรียนมีวิธีการ           
ไปสู่เป้าหมายด้านการเรียนในอนาคตของตนอย่างดี และมีผู้สนับสนุนไปสู่เป้าหมายนั้น เป้าหมายที่นักเรียน       
แต่ละคนตั้งไว้นั้นย่อมอยู่ไม่ไกล 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนกำรศึกษำ 
ข้อ 1  รู้เข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
ข้อ 3  ให้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 3.1 บอกข้อมูลด้านความรู้ ความสนใจ ความสามารถ และเป้าหมายด้านการเรียนในอนาคตของตนได้ 

        3.2 บอกเป้าหมายด้านการเรียนในอนาคตของตนได้ 
        3.3 เลือกวิธีการไปสู่เป้าหมายด้านการเรียนในอนาคตของตนได้ 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
            4.1 การรู้จักตนเอง 
 4.2 เป้าหมายการเรียน 
 4.3 วิธีการไปสู่เป้าหมายด้านการเรียน 
5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
             5.1 ใบงานที่ 1 เรื่อง นี่แหละตัวฉัน 
            5.2 ใบงานที่ 2 เรื่อง เคียงข้างกัน...ไปให้ถึงฝัน 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
 ชั่วโมงท่ี 1  

6.1 ครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงอนาคตของนักเรียนแต่ละคน หลังจากจบการศึกษาในแต่ละระดับ 
การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิต  

6.2 ให้นักเรียนวาดรูปอนาคตของนักเรียน โดยให้บอกเป้าหมายของนักเรียนเมื่อจบ ป.6  
6.3 ครูให้นักเรียนน าเสนออนาคตที่นักเรียนวาด โดยให้บอกเส้นทางการศึกษาในระดับต่าง ๆ เป้าหมาย

ในอนาคตพร้อมเหตุผล 
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  6.4 หลังจบการน าเสนอ ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงอนาคตของนักเรียน ครูและนักเรียนร่วมกัน 
สรุปกิจกรรม 

       ชั่วโมงที่ 2   
  6.5 ครูเกริ่นน าถึงการรู้จักตนเองของนักเรียนในด้านต่างๆ มีความส าคัญเพราะการรู้จักตนเองและเข้าใจ 

ตนเอง ทั้งภายในและรู้จักตนเองภายนอกในด้านความถนัด ความสนใจ ทักษะความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย 
ลักษณะนิสัย อารมณ์ บุคลิกภาพ ผลการเรียน สุขภาพ เป็นต้น รวมถึงความภูมิใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  
จะช่วยให้นักเรียนมีเป้าหมายการเรียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี   

6.6 ให้นักเรียนท าใบงานเรื่อง นี่แหละตัวฉัน จากนั้นให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน แล้วให้เติมเต็มข้อมูล 
ด้านความสามารถและศักยภาพท่ีไม่ได้เขียนไว้ในใบงานเรื่อง นี่แหละตัวฉัน ให้แก่กันและกันทราบ 
             6.7 ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความสามารถ ศักยภาพและอนาคตของนักเรียนจะเลือกเป้าหมาย
ชีวิตของตนเองไปในทิศทางใดไปสู่การฝันให้ไกลไปให้ถึงเป้าหมายที่วางแผนไว้ ครูนัดหมายการเรียนในครั้งต่อไป 

         ชั่วโมงท่ี 3 
6.8 ครูทบทวนถึงกิจกรรมแนะแนวทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งแรกนักเรียนได้ตั้งเป้าหมายในอนาคต

ด้านการศึกษาของตนเอง ในครั้งท่ี 2 นักเรียนได้ทบทวนเพ่ือการรู้จักตนเองในด้านความรู ้ความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถ และเป้าหมายด้านการเรียนในอนาคตของตน รวมทั้งเพ่ือนๆ ได้ร่วมกันสะท้อนความสามารถและ
ศักยภาพของนักเรียนอีกด้วย 
           6.9 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามใบงานเรื่อง เคียงข้างกัน...ไปให้ถึงฝัน แล้วน าเสนอ 
       6.10 ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการไปสู่ความฝัน ความส าคัญและบทบาทของผู้สนับสนุน    
(คนเคียงข้าง) เพ่ือให้นักเรียนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายด้านการเรียนที่ตั้งไว้ 
       6.11 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้  ครูสรุปเพ่ิมเติมว่า การจะก้าวไปสู่
เป้าหมายได้ต้องเริ่มที่การรู้จักตนเองอย่างแจ่มแจ้ง จะช่วยให้นักเรียนรู้จักวางแผนชีวิตได้ตามความชอบ เราถนัด     
สนใจ และความสามารถเลือกในสิ่งที่ ใช่ตัวตนของเรา การที่นักเรียนต้องการทราบว่าตนเองเป็นอย่างไร               
มีความสามารถทางด้านใด หรืออย่างไรต้องมีเครื่องมือในการค้นหาตนเอง เช่น  จากการทดสอบ การส ารวจ     
จากประสบการณ์ ผู้อ่ืนประเมิน ฯลฯ การรู้จักตนเองรอบด้าน จะช่วยให้นักเรียนวางแผนชีวิตได้ว่าตนจะเรียนอะไร 
จุดหมายไปทางไหน นอกจากนั้นการรู้จักตนเองในด้าน ร่างกาย อารมณ์ และสังคมก็นับว่าเป็น สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง  
ที่จะช่วยให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
    7.1 ใบงานเรื่อง  นี่แหละตัวฉัน 

  7.2 ใบงานเรื่อง  เคียงข้างกัน...ไปให้ถึงฝัน 
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8. กำรวัดและประเมินผล   
            8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
 

        8.3.2 การประเมินผลใบงาน  

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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ใบงำน 

เรื่อง  นี่แหละตัวฉัน 

ชื่อ-สกุล.............................................................. .........................................................ชั้น............เลขที่.............. 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองลงในแผนภาพนี้เพ่ือให้นักเรียนมองภาพรวมของตนเองเด่นชัดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ใบงำน 

                

              ฉันเป็นคน 

……………………………………

……………………………………

…………………………….. 

อนาคตฉันอยากเป็น 

……………………………………

……………………………………

……………………………. 

ฉันจะเรยีน 

……………………………………

……………………………………

…………………………… 

ฉันมีความสุข 

……………………………………

……………………………………

………………………… 

ฉันชอบ 

……………………………………

……………………………………

……………………………. 

               ฉันตั้งใจ
ตัง้ใ………………………………
……………………………………

………………………………. 

ฉันภูมิใจ 

……………………………………

……………………………………

………………………………. 

ฉันเก่ง 

……………………………………

……………………………………

………………………… 

ฉันสามารถ 

……………………………………

……………………………………

……………………………. 

 

ฉันต้องการ 

……………………………………

……………………………………

……………………….. 
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เรื่อง  เคียงข้ำงกัน...ไปให้ถึงฝัน 

ชื่อ-สกุล.............................................................. .........................................................ชั้น............เลขที่.............. 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเป้าหมายในอนาคตท่ีตั้งไว้แล้วให้บันทึกกิจกรรมลงในใบงาน 

 

เป้ำหมำยด้ำนกำรเรียน 
ในอนำคต 

วิธีกำรไปสู่ฝันที่เป็นจริง 
คนเคียงข้ำงกัน...ไปให้ถึงฝัน 

(ความส าคัญและบทบาท) 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

“อย่ำลืมนะ เธอไม่ได้มุ่งสู่ฝันเพียงล ำพัง หันมำสิ ฉันอยู่ข้ำงๆ” 
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 แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 10 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำ                                 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง  แก้ไขได้                           จ ำนวน  1  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สำระส ำคัญ 
การพัฒนาตนแองด้านการเรียนให้เต็มศักยภาพนั้น มีวิธีการเทคนิคการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพได้

หลากหลายวิธี การทราบความสามารถทางการเรียนตนเอง รู้จักวิเคราะห์รายวิชาที่เป็นจุดแข็ง เรียนได้ดี รายวิชาที่ควร
ปรับปรุง พัฒนาผลการเรียนให้ดีขึ้น ดังนั้นการที่นักเรียนทราบสาเหตุที่ท าให้ผลการเรียนไม่เป็นที่พอใจ จะช่วยให้
สามารถหาวิธีแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือพัฒนาให้ผลการเรียนดีขึ้น 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนกำรศึกษำ 
ข้อที่ 4 พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
    3.1 ระบุรายวิชาที่ผลการเรียนยังไม่เป็นที่พอใจพร้อมสาเหตุที่ได้ระดับผลการเรียนเช่นนั้นได้ 

  3.2 บอกวิธีการพัฒนาให้ระดับผลการเรียนดีขึ้นได้ 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
  วิธีพัฒนาตนเองเพ่ือให้ผลการเรียนดีขึ้น 

5. ช้ินงำน/ภำระงำน 
  5.1 วิเคราะห์ผลการเรียนตนเอง 
  5.2 บันทึกระดับผลการเรียน 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
   6.1 ครูทบทวนกิจกรรมจากครั้งที่แล้ว แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนทราบ 
            6.2 ครูติดแผนภูมิระดับผลการเรียนบนกระดานด า 

  ระดับผลการเรียน 4 หมายถึง ผลเรียนเรียนดีเยี่ยม 
  ระดับผลการเรียน 3.5 หมายถึง ผลเรียนเรียนดีมาก 
  ระดับผลการเรียน 3 หมายถึง ผลเรียนเรียนดี 
  ระดับผลการเรียน 2.5 หมายถึง ผลเรียนเรียนค่อนข้างดี 
  ระดับผลการเรียน 2 หมายถึง ผลเรียนเรียนน่าพอใจ 
  ระดับผลการเรียน 1.5 หมายถึง ผลเรียนเรียนพอใช่ 
  ระดับผลการเรียน 1 หมายถึง ผลเรียนเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
  ระดับผลการเรียน 0 หมายถึง ผลเรียนเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 
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  6.3 ครูสนทนาถึงความหมายของระดับผลการเรียน นักเรียนทราบความหมายของระดับผลการเรียน     
หรือไมว่่าแต่ละระดับผลการเรียนหมายความว่าอย่างไร 
    6.4 ครูให้นักเรียนบอกระดับผลการเรียนของตน ว่าในแต่ละวิชานักเรียนได้ระดับผลการเรียนอะไรบ้าง  
แล้วเขียนระดับผลการเรียนของตนโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาที่อยู่ระดับดี กลุ่มวิชาที่อยู่ระดับปานกลาง 
และกลุ่มวิชาที่อยู่ระดับปรับปรุง วิเคราะห์ผลการเรียนตนเอง แล้วให้สรุปรายละเอียดลงในแบบบันทึกระดับผล
การเรียน  
  6.5 นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงสาเหตุที่ระดับผลการเรียนที่ไม่เป็นที่พอใจและแนวทางการพัฒนา      
เพ่ือให้ผลการเรียนดีขึ้น ครูให้ก าลังใจและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  6.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาเหตุและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ผลการเรียนดีขึ้น   

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
    7.1 แผนภูมิระดับผลการเรียน 

  7.2 แบบบันทึกระดับผลการเรียน 
8. กำรวัดและประเมินผล   
            8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงานแบบบันทึกผลการเรียน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงานบันทึกระดับผลการเรียน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
 

        8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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ใบงำน   

แบบบันทึกระดับผลกำรเรียน  

 

ชื่อ-สกุล.............................................................. .........................................................ชั้น............เลขที่..............  

    ค าชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลการเรียนของตนเองแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มวิชาที่เรียนได้ระดับดี กลุ่มวิชา  

              ที่เรียนได้ระดับปานกลาง และกลุ่มวิชาที่เรียนได้ระดับควรปรับปรุง ลงในแบบบันทึกระดับผลการเรียน 

วิชำที่ได้ระดับดี 
( ระดับ 4.0 - 3.5 – 3.0 ) 

วิชำที่ได้ระดับปำนกลำง 
( ระดับ 2.5 – 2.0 - 1.5 ) 

วิชำที่ได้ระดับปรับปรุง 
( ระดับ 1.0 ) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

       สรุปกำรวิเครำะห์กำรเรียน  
 วิชาที่อยู่ในระดับดี  จ านวน........................วชิา 
 วิชาที่อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน........................วชิา 
 วิชาที่อยู่ในระดับปรับปรุง  จ านวน........................วชิา 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 11 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ                         ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง วิชำโปรดประโยชน์มำก                               จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สำระส ำคัญ 
 การรู้จักและเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตร ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการเรียนรู้     
ซึ่งแต่ละรายวิชามีคุณค่า มีความหมายส าคัญ และมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ก าหนดกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ไว้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็น คนดี คนเก่ง 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้านการศึกษา 
   ข้อที่ 1 รู้จัก เข้าใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
   3.1 ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองสนใจได้ 
   3.2 บอกประโยชน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้ 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
      จัดท าผังความคิด (Mind Mapping) ประโยชน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
       ชั่วโมงท่ี 1  
 6.1 ครูเกริ่นน าเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 6.2 ครูอธิบาย เกม “วิชาโปรด” ดังนี้ 

     6.2.1 มีวงกลมจ านวน 10 วง แต่ละวงกลมระบุชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

     6.2.2 ครูเปิดเพลงขณะให้นักเรียนเดินเลือกวงกลมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เมื่อได้ยินเสียง
นกหวีด ให้นักเรียนเข้าไปยืนในวงกลมที่ตนเองชอบมากที่สุด  
      6.2.3 สมาชิกในกลุ่มร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเหตุผลที่ตนเองชอบเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้         
ที่เลือก รวมทั้งเหตุผลที่ชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ น้อยกว่า ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมวันนี้ 
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ชั่วโมงที่ 2  
    6.3 ทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงที่ 1 ครูให้ข้อมูลเรื่อง สาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
 6.4 จัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 3-4 คน ให้ร่วมกันระดมความคิดประโยชน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ โดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping) 
    6.5 สุ่มนักเรียนตัวแทนกลุ่ม น าเสนอผลงานกลุ่ม 
   6.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและ
สังคมของนักเรียน ครูสรุปเพ่ิมเติม เน้นย้ าถึงความส าคัญของรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และประโยชน์
ของการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนการเรียน การศึกษาต่อ การอาชีพ 
และการด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

7. สื่อ/อุปกรณ์  
   7.1 นกหวีด 
   7.2 เพลง 
   7.3 ใบความรู้เรื่อง สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
                 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
8. กำรวัดและประเมินผล   
            8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงานผังความคิด (Mind Mapping) 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงานผังความคิด (Mind Mapping)  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
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               8.3.2 การประเมินผลใบงาน  

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน การประเมินใบงาน ผังความคิด (Mind Mapping) มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์
ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานผังความคิด (Mind Mapping)  ไมถู่กต้องสมบูรณ์ครบถ้วน  
และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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ใบควำมรู้ 

เรื่อง สำระกำรเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  

  สำระกำรเรียนรู้  

สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 

 

 

ภาษาต่างประเทศ   :    
ความรู้ทักษะ เจตคติ        

และวัฒนธรรม                  
การใช้ภาษาต่างประเทศ       

ในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรู้ และการประกอบอาชีพ 

ศิลปะ : ความรู้และทักษะ      
ในการคิดรเิริ่ม  จินตนาการ 
สร้างสรรค์งานศลิปะ  
สุนทรียภาพและการเห็นคุณค่า
ทางศิลปะ 

สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม  :    
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก

อย่างสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  
ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา 
การเห็นคณุค่าของทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม ความรักชาต ิ
และภมูิใจในความเป็นไทย 

ภำษำไทย : ความรู้ ทักษะ และ
วัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ความช่ืนชม การเห็น
คุณค่าภมูิปัญญาไทยและ     
ความภูมิใจในภาษาประจ าชาต ิ

คณิตศำสตร์ : การน าความรู้ 
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา การด าเนินชีวิต 
และศึกษาต่อ การมีเหตุมผีล 
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
พัฒนากาคิดอย่างเป็นระบบ 

สุขศึกษำและพลศกึษำ : ความรู้ ทักษะ
และเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและผู้อื่น  การ
ป้องกันและปฏิบัตติ่อสิ่งต่างๆ ที่มี        
ผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะ             
ในการด าเนินชีวิต 

วิทยำศำสตร์  :  การน าความรู ้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคดิอย่าง
เป็นเหตเุป็นผล  คิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์  และจิตวิทยาศาสตร์ 

องค์ควำมรู้ 
ทักษะส ำคัญ 

และคุณลักษณะ 
ในหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 2551 
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ใบงำน    

ผังควำมคิด (Mind Mapping) ประโยชน์ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ  

 

            ชื่อ-สกุล………………………….............................................................ชั้น………./……...เลขที…่………  
  

 ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนสรุปเป็นแผนผังความคิด (Mind Mapping) บอกประโยชน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
              8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามประเด็นในใบงานนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          
 
 
 

 
 
 
 
 

ประโยชน์ 
ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

8 กลุ่ม และกิจกรรม 
พัฒนำผู้เรียน 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 12 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ                         ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4-6 
เรื่อง  วิธีคิดของนักปรำชญ์                          เวลำ  3  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สำระส ำคัญ 

   สภาพปัญหาด้านการเรียนมีหลายด้าน อาทิ ด้านสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  ด้านตนเอง ด้านสุขภาพ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านตัวครูผู้สอน เป็นต้น ปัญหาในการเรียนของนักเรียนแต่ละคนเกิดจากสาเหตุ
แตกต่างกัน การรู้จักแก้ปัญหาตามสาเหตุจะท าให้การเรียนดีขึ้น ซึ่งในการแก้ปัญหานั้นต้องมีขั้นตอนในการแก้ไข 
เช่น การส ารวจปัญหา รู้สาเหตุปัญหาการเรียน  หาแนวทางแก้ไข วางแผนการแก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติในการก้ไข
ปัญหา สรุปผลการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนเหล่านี้เป็นการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการคิดอย่างนักปราชญ์ การรู้สภาพ
ปัญหาการเรียนในรายวิชาต่างๆ มีประโยชน์ส าหรับนักเรียน สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้นได ้เป็นพื้นฐานในการวางแผนการศึกษา อาชีพ และด้านการปรับตนด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนกำรศึกษำ  
   ข้อที่ 1 พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มศักยภาพ  
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
  3.1อธิบายสภาพการเรียนของตนด้วยการส ารวจปัญหาด้านการเรียนได้  
           3.2 สรุปสาเหตุของการมีผลการเรียนที่ดีและไม่ดีของตนเองได้ 
  3.3 ยกตัวอย่างวิธีแก้ปัญหาและปรับปรุงการเรียนของตนเองตามสาเหตุได้ 
  3.4 ระบุวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองได้ 
 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
           4.1 การส ารวจปัญหาด้านการเรียน/การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 4.2 การแก้ปัญหาการเรียนด้วยวิธีคิดแบบนักปราชญ์ 
 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน            
           5.1 ฟังนิทานเรื่อง “มดและตั๊กแตน” 
           5.2 ส ารวจปัญหาการเรียนและหาสาเหตุของปัญหา 

 5.3 ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 5.4 จับคู่ท าสัญญากับตนเอง 
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6. วิธีกำรจัดกิจกรรม  

        ชั่วโมงท่ี 1   
  6.1 ครูเล่านิทานเรื่อง “มดและตั๊กแตน” ให้นักเรียนฟัง   
  6.2 นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ตัวละครในนิทานว่ามีคุณธรรมหรือขาดคุณธรรมในเรื่องใดบ้าง                
ตัวละครใดที่นักเรียนสนใจ มีลักษณะใดที่คล้ายคลึงกับนักเรียน   
  6.3 ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายสรุปข้อคิดท่ีได้จากนิทานเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง   
  6.4 ครูน าสนทนาพร้อมกับยกตัวอย่างผู้ที่มีปัญหาในด้านการเรียน สุ่มถามนักเรียน 3-4 คน ตอบค าถาม 
  6.5 แจกแบบส ารวจปัญหาการเรียนให้นักเรียนทุกคน โดยครูอธิบายแบบส ารวจปัญหาการเรียนให้
นักเรียนเข้าใจก่อนลงมือท า 
  6.6 ให้นักเรียนสรุป ล าดับ สาเหตุของปัญหาการเรียนจากแบบส ารวจปัญหาการเรียน นักเรียนมีปัญหา
ในกลุ่มใดมากท่ีสุด ให้จัดกลุ่มเป็นกลุ่มที่ 1  

         ชั่วโมงท่ี 2 
            6.7 ทบทวนการส ารวจปัญหาการเรียนจากครั้งที่แล้ว โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ตามสาเหตุ   
จากผลสรุปแบบส ารวจปัญหาการเรียน  คือ ผู้ที่มีปัญหาในกลุ่มใดได้ล าดับที่ 1 ก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นที่ 1 ให้แบ่งเป็น 
6 กลุ่มตามลักษณะของปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
        1) สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
        2) สภาพตนเอง 
        3) สภาพบ้าน 
        4) สุขภาพ 
        5) ครผูู้สอน 
        6) การเรียนการสอน 
 6.8 นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอวิธีแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้การเรียนของตนดีขึ้น แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน
น าเสนอผลงานหน้าชั้น 
 6.9 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป ดังนี้ “ปัญหาในการเรียนของนักเรียนแต่ละคนเกิดจากสาเหตุแตกต่างกัน 
การรู้จักแก้ปัญหาตามสาเหตุจะท าให้การเรียนดีขึ้น”  

        ชั่วโมงท่ี 3 
  6.10 ทบทวนกิจกรรมจากการเรียนชั่วโมงท่ี 2 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
  6.11 นักเรียนท าใบงาน “พัฒนาการเรียนรู้สู่ผลสัมฤทธิ์” ให้นักเรียนพิจารณาจุดแข็งว่าปฏิบัติตน

อย่างไรจึงประสบความส าเร็จในการเรียนรู้รายวิชานั้นๆ และพิจารณาจุดอ่อนว่ามีสาเหตุจากอะไร จะใช้แนวทาง
วิธีการใดเพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียนในรายวิชานั้นๆ 
  6.12 ให้นักเรียนจับคู่เพ่ือร่วมท าสัญญาพัฒนาและปรับปรุงตนเองด้านการเรียนให้มีประสิทธิภาพ      
โดยบันทึกลง “แบบท าสัญญากับตนเอง” 
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  6.13 ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายสรุป “การหาแนวทางเพ่ือพัฒนาตนด้านการเรียนทั้งนี้ ต้องอาศัย
คุณธรรมต่าง ๆ มาช่วยให้เราบรรลุถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  
            6.14 ครูสรุปให้แนวคิดเพ่ิมเติมว่า ในการแก้ปัญหานั้นต้องมีขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นการส ารวจปัญหา 
ขั้นวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหา  ขั้นหาแนวทางแก้ไข/วางแผนการแก้ไขปัญหา ขั้นลงมือปฏิบัติในการก้ไขปัญหาและ 
ขั้นสรุปผลการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนเหล่านี้เป็นการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการคิดอย่างนักปราชญ์   

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
 7.1 นิทานเรื่อง “มดและตั๊กแตน” 
 7.2 แบบส ารวจปัญหาการเรียน 
          7.3 ใบงานกิจกรรม  “พัฒนาการเรียนรู้สู่ผลสัมฤทธิ์” 
 7.4 แบบท าสัญญากับตนเอง 
 

8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                 8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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                                                            ใบควำมรู้ 

                                                     ส ำหรับครู 
 

 

นิทำนเรื่อง “มดและตั๊กแตน” 

 

 ในฤดูร้อนวันหนึ่ง ตั๊กแตนตัวหนึ่งก าลังกระโดดโลดเต้นอยู่ในทุ่งหญ้า ส่งเสียงร้องเพลงอยู่อย่างสบายใจ 
ขณะนั้นมีมดเดินผ่านมา แบกเมล็ดข้าวโพดอย่างทุลักทุเลไปยังรังของตน 

 ตั๊กแตน : “ท าไมไม่มาคุยกันล่ะ จะมัวมาล าบากตรากตร าหลังขดหลังแข็งอยู่แบบนั้นท าไม” 

 มด : “ฉันก าลังช่วยกันเก็บตุนอาหารเอาไว้ส าหรับฤดูหนาว และอยากจะแนะน าให้เธอท าแบบเดียว     
กับฉันนั้นแหละ” 

 ตั๊กแตน : “จะต้องมาห่วงกังวลอะไรกับฤดูหนาว ตอนนี้เรามีอาหารอยู่เต็มไปหมด” 

แต่มดก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาท างานอย่างเหนื่อยยากต่อไป พอถึงฤดูหนาว ตั๊กแตนก็ไม่มีอาหารกินแ ละตาย         
ด้วยความอดอยากหิวโหย ในขณะที่เห็นมดแจกจ่ายข้าวโพดกันทุกวันจากโรงเก็บอาหารที่สะสมไว้ตลอดฤดูร้อน 
บัดนี้ตัก๊แตนรู้แล้วว่า “จงเตรียมพร้อมไว้เสมอเผื่อวันข้างหน้าที่อาจจะมีความจ าเป็นเกิดข้ึน” 
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แบบส ำรวจปัญหำกำรเรียน 
 

            ชื่อ-สกุล………………………….............................................................ชั้น………./……...เลขที…่………  
  
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย /  ใน........ตามสภาพการเรียนของตนเองด้วยความจริงใจ 

1. สภำพแวดล้อมในห้องเรียน      5. ครผูู้สอน 
    .......เพ่ือนคุยเสียงดังรบกวนการเรียนของข้าพเจ้า          .......ครูพูดเร็วเกินไป ฟังไม่ทัน 
   .......ห้องเรียนมืดเกินไปหรือสว่างจนเสียสายตาของข้าพเจ้า        .......ครูเคร่งครัด ดุว่ามากเกินไป 
   .......ข้าพเจ้านั่งไกลเกินไป มองไม่ค่อยเห็น          .......ครูพูดเสียงเบา 
   .......อ่ืนๆ (ระบุ)............................           .......ครูไม่ให้ความยุติธรรม 
2. สภำพของตนเอง (จิตใจ-นิสัย)            .......ครูสอนไม่เข้าใจ 
   .......ข้าพเจ้าไม่ตั้งใจเรียนเสมอๆ              .......อ่ืนๆ (ระบุ).................... 
   .......ข้าพเจ้าไม่ชอบและเบื่อวิชาที่เรียน     6. กำรเรียนกำรสอน 
   .......ข้าพเจ้าไม่มีสมาธิ มักใจลอย                  .......พ้ืนฐานการเรียนของข้าพเจ้าไม่ดี   
   .......ข้าพเจ้าไม่กล้าถามครูเมื่อไม่เข้าใจ                  .......ข้าพเจ้าไม่รู้วิธีเรียนที่ดี 
   .......ข้าพเจ้าไม่ตรงเวลา มักจะท าอะไรไม่ค่อยทัน         .......ข้าพเจ้าไม่ท าภาคปฏิบัติจึงไม่มีผลงานส่ง 
   .......ข้าพเจ้าขาดเรียนบ่อย                    .......บทเรียนยากเกินไป 
   .......อ่ืนๆ (ระบุ)................                    .......ผลการสอบต่ ากว่าท าให้เกิดท้อถอย 
3. สภำพทำงบ้ำน           .......อ่ืนๆ (ระบุ).................... 
.......เรื่องของทางบ้านท าให้ข้าพเจ้ากลุ้มใจ 
.......ข้าพเจ้าไม่มีที่ดูหนังสือและท าการบ้าน 
.......ข้าพเจ้าต้องท างานบ้านมากเกินไป 
.......ข้าพเจ้าต้องช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองหารายได้ 
.......ข้าพเจ้าดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมมากเกินไป 
.......อ่ืนๆ (ระบุ).......... 
4. สุขภำพ 
.......ข้าพเจ้ารู้สึกอ่อนเพลียบ่อยๆ 
.......สายตาสั้น 
.......มักจะปวดศีรษะบ่อยๆ 
.......อ่ืนๆ (ระบุ)...... 
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ใบงำน 
 

เรื่อง พัฒนำกำรเรียนรู้สู่ผลสัมฤทธิ์ 
 

ชื่อ-สกุล.............................................................................................ชั้น.....................เลขที.่........................... 

ค ำชี้แจง  นักเรียนเขียนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนภูมิใจและมีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไปไม่เกิน        
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งระบุพฤติกรรมหรือข้อปฏิบัติของตนเองในหัวข้อที่ก าหนดให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท ำอย่ำงไร....จึงกลำยเป็นจุดแข็ง 

กลุ่มสาระ..................................................... 

ฉัน................................................................ 

กลุ่มสาระ..................................................... 

ฉัน............................................................... 

 

ท ำอย่ำงไร....จึงกลำยเป็นจุดอ่อน : วิธีที่ฉันจะปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ฉัน...................................... : ฉัน........................ 

ฉัน...................................... : ฉัน........................ 

ฉัน..................................... : ฉัน........................ 

ฉัน..................................... : ฉัน........................ 
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                                            แบบท ำสัญญำกับตนเอง 

 

 ข้าพเจ้า (ชื่อ) ................................................................... ..........ก าลังเรียนอยู่ชั้น................................. 

ข้าพเจ้าได้ส ารวจตนเองแล้วพบว่าตนเองยังบกพร่องด้านการเรียน ได้แก่ 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
 
ข้าพเจ้าต้องการพัฒนาและปรับปรุงตนเองด้านการเรียน จึงสัญญากับตนเองว่า นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป        
ข้าพเจ้าจะ (วิธีการที่จะกระท า) 
 
  1. ................................................................... . 
  2...................................................................... 
  3.................................................................. ..... 
  4....................................................................... 
  5.................................................................... ... 
 
 สัญญาฉบับนี้จัดท าขึ้นด้วยการรับรู้ของ (ชื่อเพ่ือนผู้ร่วมสัญญา) 
           ด.ช./ ด.ญ.................................................................... ............................................................................ซ่ึง
สัญญาว่าจะช่วยทักท้วง/ตักเตือนเมื่อข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้าพเจ้ายินดียอมรับผิดและพร้อมที่จะแก้ไขให้
เป็นไปตามสัญญาที่เคยให้ไว้ 
 
 

        ผู้รับรองสัญญา    ผู้ท าสัญญา........................................................ 
 

 ครู..........................................................  ผู้ร่วมสัญญา...................................................... 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนว 

ด้ำนกำรอำชีพ 
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แผนกำรกิจกรรมแนะแนวที่ 13  
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม อำชีพ                 ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4-6 
เรื่อง  โตขึ้นจะเป็นอะไร                   จ ำนวน  3  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 
           อาชีพในปัจจุบันมีหลากหลายทั้งที่นักเรียนรู้จักและยังไม่รู้จักซึ่งแต่ละอาชีพมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน 
ต้องการคนที่มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะแตกต่างกันในท างานอาชีพนั้นๆ การเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
เป็นเรื่องที่ยาก การเรียนรู้ข้อมูลอาชีพที่ตนสนใจเป็นการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนในการวางแผนประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับตนเองในอนาคต 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอาชีพ 
ข้อ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 บอกลักษณะของอาชีพที่ตนเองสนใจ 
3.2 บอกบุคลิกภาพและคุณลักษณะของตนเองที่สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจ 
3.3 บอกข้อดีของอาชีพที่ตนเองอยากเป็น 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
            การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 

5. ชิ้นงำน/ ภำระงำน 
            5.1 วาดรูปอาชีพท่ีสนใจ 
            5.2 ประเมินเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพต่างๆ 
 5.3 ส ารวจอาชีพท่ีน่าสนใจ 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
       ชั่วโมงที่ 1 

   6.1 ครูสอบถามนักเรียนถึงอาชีพที่นักเรียนอยากเป็น 
   6.2 ครูให้นักเรียนวาดรูปอาชีพที่นักเรียนสนใจ 

            6.3 ครูให้นักเรียนน าเสนออาชีพที่นักเรียนวาด โดยให้บอกชื่ออาชีพ งานที่อาชีพท า เหตุผลที่เลือกอาชีพ
นั้นและข้อดี/จุดเด่นของอาชีพ 
            6.4 หลังจบการน าเสนอ ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะงาน/อาชีพที่นักเรียนสนใจท าและ
ข้อดี/จุดเด่นของอาชีพต่างๆ 

  6.5 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลการอภิปราย นัดหมายการเรียนในครั้งต่อไป 
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        ชั่วโมงท่ี 2 
      6.6 ทบทวนกิจกรรมจากชั่วโมงที่แล้ว ครูให้นักเรียนท าแบบประเมินเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ       
ต่างๆ เพ่ือส ารวจเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพของนักเรียนต่อการวางแผนการแนะแนวอาชีพ 
            6.7 ครูสอบถามนักเรียนถึงบุคลิกภาพของตนเองเป็นคนอย่างไร สุมนักเรียนตามค าถาม 
    6.8 ครูให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วให้แต่ละคนบอกลักษณะเด่น/จุดเด่นของเพ่ือนอย่างน้อย 3 ข้อ จากนั้น   
ให้นักเรียนร่วมกันบอกความรู้สึกหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
            6.9 ครูให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบุคลิกภาพกับอาชีพตามแนวคิดการเลือกอาชีพของจอห์น แอล  
ฮอลแลนด์ (John L. Holland) ตามใบความรู้เรื่อง อาชีพแบบไหนเหมาะกับบุคลิกแบบเรา 

6.10 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามบุคลิกภาพทั้ง 6 แบบ แล้วพูดคุยถึงบุคลิกภาพและอาชีพต่างๆ         
ในกลุ่มของตน  

6.11 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลการอภิปราย 
 

 ชั่วโมงท่ี 3 
6.12 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมในครั้งที่แล้ว ให้นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับอาชีพที่รู้จัก

ให้ได้มากที่สุดแล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วร่วมกันจัดกลุ่มอาชีพ โดยแบ่งตามข้อดี/จุดเด่น
ของอาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพที่ช่วยเหลือคนอ่ืน กลุ่มอาชีพที่ท างานด้านเทคโนโลยี กลุ่มอาชีพที่ท างานด้านการเกษตร 
เป็นต้น 

6.13 ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความเหมือนและความแตกต่างของอาชีพในแต่ละกลุ่ม 
6.14 ให้นักเรียนท าใบงาน ส ารวจอาชีพท่ีสนใจ แล้วสรุปผลการส ารวจ 3 อาชีพ เรียงตามล าดับ  

ความต้องการและความสนใจของนักเรียน    
6.15 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลการส ารวจอาชีพที่นักเรียนสนใจ อาชีพที่ส ารวจได้เวลานี้ต่อไปอาจ 

เปลี่ยนแปลงความสนใจในอาชีพท่ีส ารวจไว้ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ ปัจจัยที่เก่ียวข้องและแรงบันดาลใจ  
ในการประกอบอาชีพในอนาคตอาจไม่ใช่อาชีพที่เรียงล าดับความสนใจและความต้องการ   

 

7. สื่อ/อุปกรณ์  
     7.1 ใบความรู้ เรื่อง อาชีพแบบไหนเหมาะกับบุคลิกภาพแบบเรา  
     7.2 ใบงานเรื่อง อาชีพท่ีสนใจ 
 

8. กำรวัดและประเมินผล   
            8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  
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  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                   8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
 

           8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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แบบประเมินเจตคติที่ดีต่อกำรประกอบอำชีพต่ำงๆ 
 

ชื่อ-สกุล..................................................................................... ....................ชั้น...........เลขที่.......... 
 
ค าชี้แจง  ให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้  แล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 
ระดับความคิดเห็น 5  หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง    4  หมายถึง ค่อนข้างเห็นด้วย 
   3  หมายถึง ไม่แน่ใจ              2  หมายถึง ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
   1  หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น คะแนน 

5 4 3 2 1  
1.  อาชีพอิสระเป็นอาชีพที่มี่เกียรติ       
2.  อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติ          
3.  อาชีพอิสระเป็นอาชีพที่ล าบาก       
4.  อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่สบาย       
5. อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มั่นคง       

รวมคะแนน 
      

เกณฑ์การให้คะแนน  
- ข้อ 1,2,3 เห็นด้วยอย่ำงยิ่งให้ 5  คะแนน  ค่อนข้ำงเห็นด้วยได้  4  คะแนน   

ไม่แน่ใจได้  3  คะแนน  ค่อนข้างไม่เห็นด้วยได้  2  คะแนน  ไม่เห็นด้วย    
อย่างยิ่งให้  1  คะแนน 

- ข้อ 4,5  เห็นควรอย่างยิ่งได้  1  คะแนน  ค่อนข้างเห็นด้วยได้  2  คะแนน  
ไม่แน่ใจได้  3  คะแนน  ค่อนข้างไม่เห็นด้วยได้  4  คะแนน  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งได้   

                5 คะแนน 
 

ระดับคุณภาพ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
21-25 
16-20 
11-19 
6-10 
1-5 

      5    เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
      4    ค่อนข้างเห็นด้วย 

3   ไม่แน่ใจ  
  2    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
  1  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ใบควำมรู้ 
 

เรื่อง อำชีพแบบไหนเหมำะกับบุคลิกภำพแบบเรำ 
 

              แนวคิดการเลือกอาชีพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) ผู้คิดค้นความสอดคล้อง
ระหว่างอาชีพกับบุคลิกภาพ โดยแบ่งบุคลิกภาพเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
  
ประเภทท่ี 1: Realistic (จริงจัง) 
บุคลิกภำพ : บุคคลประเภทนี้จะเป็นคนจริงจัง มุ่งมั่น กล้าแสดงออกทางความคิดและความรู้สึก ชอบลงมือท าไป
ให้สุดทาง เรียกได้ว่าเป็นประเภทขาลุยก็ว่าได้ 
อำชีพ : พนักงานป่าไม้ วิศวกรเครื่องยนต์ เกษตรกร วิศวกรโยธา ช่างเครื่องบิน ช่างไฟฟ้า ผู้ค้าเพชรพลอย       
ช่างซ่อมต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญทางเอกซเรย์ ช่างเครื่องท าความเย็น นักเดินเรือ เป็นต้น 
 
 ประเภทท่ี 2: Investigative (ช่ำงสงสัย) 
บุคลิกภำพ : บุคคลประเภทนี้มีบุคลิกและนิสัยคล้ายกับนักสืบก็ว่าได้ โดยพ้ืนฐานมักชอบตั้งค าถาม สงสัย คิดค้น 
และน ามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้  
อำชีพ : นักเศรษฐศาสตร์ แพทย์ นักมนุษยวิทยา นักวางแผน ผู้ช่วยแพทย์ในห้องทดลอง ครูสอนคณิตศาสตร์    
นักกายภาพ จักษุแพทย์ นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักสมุทรศาสตร์ นักสถิติ นักสืบ เป็นต้น  
 
ประเภทท่ี 3: Artistic (ศิลปิน) 
บุคลิกภำพ : บุคคลประเภทนี้ค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูง เพ้อฝัน รักอิสระ ไม่คล้อยตามใครง่าย ๆ     
ชอบคิด ชอบแสดงความรู้สึกผ่านผลงานทางศิลปะ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ตัวหนังสือ และดนตรี เป็นต้น 
อำชีพ : ผู้ก ากับการแสดงละคร นักดนตรี นักโฆษณา นักแสดง นักประชาสัมพันธ์ ผู้ท ารายการวิทยุ นักออกแบบ 
นักวิจารณ์ สถาปนิก จิตรกร นักถ่ายภาพ นักแต่งเพลง นักเขียนบท เป็นต้น  
 
ประเภทท่ี 4: Social (ชอบเข้ำสังคม) 
บุคลิกภำพ  : บุคคลประเภทนี้ชอบท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ชอบแสดงความคิดเห็น มีจิตอาสา รักพวกพ้อง              
ใ ส่ ใ จ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง ค น ร อ บ ข้ า ง  ช อ บ สั ง ส ร ร ค์  แ ล ะ ต้ อ ง ก า ร ก า ร มี ตั ว ต น ใน ห มู่ ค ณ ะ 
อำชีพ : ผู้บริหารงานชุมชน ตัวแทนธุรกิจ จิตแพทย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักรัฐศาสตร์ นักสังคมสงเคราะห์  
พยาบาล ผู้ท างานในชุมชน ผู้อ านวยการทางด้านบุคลากร ครู บรรณารักษ์ ข้าราชการต่างประเทศ เป็นต้น 
 
ประเภทท่ี 5: Enterprising (กล้ำได้กล้ำเสีย) 
บุคลิกภำพ : บุคคลประเภทนี้มีความเป็นผู้น าสูง ชอบแสดงความคิดเห็น มีทักษะในการพูดเพ่ือโน้มน้าว 
ตรงไปตรงมา กล้ าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ และชอบการวางแผนให้บรรลุ เป้ าหมาย 
อำชีพ : ทนายความ ผู้พิพากษา ข้าราชการ นักการเมือง เจ้าของกิจการ นักขับเคลื่อนสังคม พิธีกร เป็นต้น 
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ประเภทท่ี 6: Conventional (อนุรักษ์) 
บุคลิกภำพ : บุคคลประเภทนี้มีนิสัย ซื่อสัตย์ จริงใจ ชอบท าตามระเบียบแบบแผนมากกว่าการริเริ่มด้วยตนเอง 
เจ้าระเบียบ เป็นผู้ท าตามมากกว่าเป็นผู้น า 
อำชีพ : เลขานุการ เสมียน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักบัญชี ผู้ตรวจบัญชี เป็นต้น 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่มำ : https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/what-career-is-most-suitable-for-your-     
        personality.html 
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ใบงำน 
 

อำชีพที่สนใจ 
 

           ชื่อ-สกุล....................................................................................... ......ชั้น...............เลขที่................ 
 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนพิจารณาส ารวจอาชีพท่ีสนใจ แล้วเรียงอันดับ  ( 3  อันดับ) 
 ****************************************************************************** 
 

1.  เกษตรกร  18.  นักสังคมสงเคราะห์ 35.  ผู้พิพากษา           52.  ช่างถ่ายรูป 
2.  ยูทูปเปอร์               19.  ต ารวจ  36.  นักแสดง/ดารา 53.  นักกีฬาอาชีพ 
3.  จิตรกร  20.  ผู้ตรวจบัญช ี 37.  พนักงานสหกรณ์ 54.  พนักงานรถไฟ 
4.  นักกฎหมาย  21.  พนักงานป่าไม้ 38.  เภสัชกร  55.  ขนส่งโลจิตติกส์ 
5.  นักปกครอง  22.  พัฒนากร  39.  ผู้ประกาศข่าว 56.  ช่างวาดรูป 
6.  นักสถิติ, นักวิจัย 23.  สถาปนิก  40.  ช่างเครื่องยนต์ 57.  พนักงานเกษตร 
7.  นักอักษรศาสตร์ 24.  นักจิตวิทยา  41.  ช่างตกแต่งภายใน 58.  พนักงานไปรษณีย์ 
8.  บรรณารักษ์  25.  ช่างซ่อมโทรทัศน์     42.  ช่างถ่ายภาพยนตร์ 59.  นักพากย์ 
9.  นักประมง  26.  เน็ตไอดอล  43.  ช่างท าเฟอร์นิเจอร์ 60.  นักร้อง 
10.  พยาบาล  27.  ขายของออนไลน์ 44.  ช่างโทรทัศน์ 61.  เชฟ-กุ๊กท าอาหาร 
11. วิศวกร  28.  นักธุรกิจ  45.  นวดแผนไทย 62.  ช่างซ่อมนาฬิกา 
12. ช่างเขียนแบบ 29.  ทนายความ  46.  ช่างแกะสลัก 63.  พิธีกร/นักจัดรายการ 
13.  ช่างแกะสลัก 30.  นักเศรษฐศาสตร์     47.  ออร์กาไนท์เซอร์ 64.  ช่างเสริมสวย/ช่างสปา 
14.  ช่างตัดผม  31.  นักหนังสือพิมพ์ 48.  พนักงานธนาคาร 65.  พนักงานขายของ 
15.  ช่างถ่ายโทรทัศน์ 32.  สัตวแพทย์  49.  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 66. ทันตแพทย์ 
16.  ครู -อาจารย์ 33.  นักบิน  50.  มัคคุเทศก์  67. นักเขียน 
17.  แพทย์  34.  ทหาร  51.  ช่างซ่อมอุปกรณ์ 68.  อาชีพอ่ืนๆ ............................ 
                  ไฟฟ้า       (โปรด ระบุ)............................. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 สรุป  อาชีพที่สนใจของตนเองคือ 

1........................................................................... 
2............................................................................ 
3............................................................................ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 14 
  

หน่วยกำรจัดกิจกรรม  อำชีพ                         ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4-6 
เรื่อง  โลกอำชีพที่เปลี่ยนไป                         จ ำนวน  3  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

สภาวการณ์ในปัจจุบันท าให้อาชีพมีการเปลี่ยนแปลง บางอาชีพอาจจะสูญหายไป และมีอาชีพใหม่
เกิดขึ้นมากมาย หากนักเรียนได้เรียนรู้อาชีพในปัจจุบัน และแนวโน้มอาชีพในอนาคต จะเป็นแนวทางให้นักเรียน          
ได้วางแผนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ดังนั้นการรู้จักโลกอาชีพจะเป็นการเปิดโลกทัศน์      
ของนักเรียนให้รู้จักอาชีพมากยิ่งขึ้น 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 
การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 3.1 บอกสาเหตุที่ท าให้โลกอาชีพมีการเปลี่ยนแปลง 
           3.2 บอกผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
             3.1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
             3.2 การเปลี่ยนแปลงโลกอาชีพ 
             3.3 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงต่อการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต  

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
             5.1 ใบงานเรื่อง อาชีพกับอนาคต 
            5.2 ใบงานเรื่อง เตรียมความพร้อม 
 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
        ชั่วโมงท่ี 1  

6.1 ครูเกริ่นน าถึงอาชีพ การจ้างงาน และตลาดแรงงาน ซึ่งมีผลต่อการประกอบอาชีพของนักเรียน      
ในอนาคต 

6.2  ครูให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในใบความรู้เรื่อง 10 อาชีพสุดฮอตยุคไทยแลนด์ 4.0 
6.3 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย สภาพเศรษฐกิจ สังคม

การจ้างงาน วัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการตลาดแรงงาน และโลกอาชีพในปัจจุบัน และอนาคตแล้วน าเสนอ 
6.4 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรม และนัดหมายการเรียนในครั้งต่อไป 
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         ชั่วโมงท่ี 2  
6.5 ครูและนักเรียนทบทวนถึงการเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา       
6.6 นักเรียนแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามใบงานเรื่อง อาชีพกับอนาคต แล้วให้น าเสนอ 
6.7 นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงผลกระทบที่จะส่งผลต่อนักเรียนในอนาคต ทั้งการศึกษา อาชีพ การจ้าง

งาน และการด าเนินชีวิต 
           6.8 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ 
        ชั่วโมงท่ี 3 
            6.9 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนถึงการเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา       
            6.10 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามใบงานเรื่อง เตรียมพร้อม แล้วน าเสนอผลงานกลุ่ม 
ต่อกลุ่มใหญ่ในชั้นเรียน 
           6.11 ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา ทักษะอาชีพ และการพัฒนา
ตนเองเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต 
           6.12 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรมและนัดหมายการเรียนในครั้งต่อไป 
 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
 7.1 ใบความรู้เรื่อง 10 อาชีพสุดฮอตยุคไทยแลนด์ 4.0 

           7.2  ใบงานเรื่อง  อาชีพกับอนาคต 
           7.3 ใบงานเรื่อง  เตรียมพร้อม 
8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน/ใบงาน 

 8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน/ใบงาน 

8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
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                  8.3.2 การประเมินผลใบงาน  

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  

  



 

  

 

116 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบควำมรู้  

เรื่อง 10 อำชีพสุดฮอตยุคไทยแลนด์ 4.0 

 

ที่มำ : http://infographic.in.th/infographic 
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ใบงำน 
 

เรื่อง อำชีพกับอนำคต 
 
กลุ่มท่ี................................................ 
สมาชิกกลุ่ม 1..............................................................2............................................................. ............ 
               3..............................................................4....................................... .................................. 

     5..............................................................6............................................................. ............ 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่อไปนี้ 
 
1. อาชีพที่คาดว่าจะสูญหาย 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ............................................................................................  
 
2. อาชีพที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ............................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
3. สาเหตุที่ท าให้โลกอาชีพมีการเปลี่ยนแปลง 
........................................................................................................................................................ ............................
....................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................... ................................. 
 
4. ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต 
............................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................................................................................................................. .......... 
 



 

  

 

118 

ใบงำน   
  

เรื่อง เตรียมพร้อม  
  
กลุ่มท่ี................................................  
สมาชิกกลุ่ม 1..............................................................2............................................................. ............  
               3..............................................................4...................................... ...................................  

    5..............................................................6............................................................. ............  
 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่อไปนี้ 
 
  โลกในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของนักเรียน 
นักเรียนจะมีการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา ทักษะอาชีพ และการพัฒนาตนเองเพ่ือการประกอบอาชีพ     
ในอนาคตอย่างไร 
 

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำน ลักษณะท่ีเกิดขึ้น 
กำรเตรียมควำมพร้อมและ 

กำรพัฒนำตนเองของนักเรียน 
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แผนกำรกิจกรรมแนะแนวที่ 15 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม อำชีพ                    ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6  
เรื่อง สำนฝันสู่อำชีพ                     จ ำนวน  3  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

การประกอบอาชีพในอนาคตจ าเป็นต้องมีการวางแผนการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท าอย่างชัดเจน      
เพ่ือให้นักเรียนมี เป้ าหมายในการเรียน ดังนั้น หากนักเรียนรู้ความสนใจ ความสามารถ ความถนัด ของตน                  
จะช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนไปสู่อาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอาชีพ 
ข้อ 2 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนสายอาชีพ 
ข้อ 3 มีทักษะการตัดสินใจ 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1 อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เลือกแสดงบทบาทสมมุติในตลาดนัดอาชีพได้ 
3.2 สามารถสืบค้นข้อมูลอาชีพจากเว็บไซต์ต่างๆ ได้ 
3.3 วางแผนการเรียนไปสู่อาชีพในอนาคตได้ 
 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
           4.1 มีเจตคติต่ออาชีพสุจริต 
            4.2 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนสายอาชีพ 
 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
            5.1 ใบงานเรื่อง  ฉันจะเป็น......... 
            5.2 ใบงานเรื่อง  เป้าหมายมีไว้พุ่งชน 
 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 

       ชั่วโมงที่ 1  
            6.1 ครูเปิดคลิป เรื่อง ตลาดนัดอาชีพ จากเว็บไซต์ต่างๆ ให้นักเรียนชม แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ตลาดนัดอาชีพที่ชม  
            6.2 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วร่วมกันออกแบบตลาดนัดอาชีพ โดยให้นักเรียนเลือกแสดงบทบาท
สมมุติเป็นผู้ประกอบอาชีพในวันตลาดนัดอาชีพ ตามใบงาน เรื่อง ฉันเป็น... แล้วน าเสนอ 
     6.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปรูปแบบ/ข้อมูลการจัดงานวันตลาดนัดอาชีพ 
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         ชั่วโมงท่ี 2  
6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนรูปแบบ/ข้อมูลการจัดงานวันตลาดนัดอาชีพที่ได้จากกิจกรรม       

ครั้งที่แล้ว 
            6.5 ครูให้นักเรียนสืบค้น จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เลือกแสดงบทบาทสมมุติในตลาดนัดอาชีพ 
เตรียมการน าเสนอและตอบข้อซักถาม โดยศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ 
    6.6 ครูและนักเรียนร่วมกันซักซ้อมการจัดงานวันตลาดนัดอาชีพในครั้งถัดไป           
         ชั่วโมงท่ี 3 
            6.7 นักเรียนร่วมจัดงานวันตลาดนัดอาชีพ โดยแสดงบทบาทสมมุติ เป็นผู้ประกอบอาชีพต่างๆ            
แล้วให้เพ่ือนชม พูดคุย ซักถามข้อมูล/รายละเอียดของอาชีพที่เลือกแสดงบทบาทสมมุติ 
            6.8 เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการจัดงานวันตลาดนัดอาชีพ 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชีพ  
            6.9 ครูให้นักเรียนส ารวจตนเองเพ่ือการวางแผนการเรียนไปสู่อาชีพในอนาคต โดยท าใบ งาน            
เรื่อง เป้าหมายมีไว้พุ่งชน 
            6.10 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้        

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
  7.1 คลิป เรื่องตลาดนัดอาชีพ จากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น  
       https://www.youtube.com/watch?v=spfXHXdupVM 
       https://www.youtube.com/watch?v=REp9vk0OOus 

           7.2  ใบงานเรื่อง ฉันเป็น... (รายกลุ่ม) 
           7.3  ใบงานเรื่อง เป้าหมายมีไว้พุ่งชน (รายบุคคล) 
           7.4  เว็บไซต์ข้อมูลอาชีพ เช่น https://www.doe.go.th   http://www.trueplookpanya.com   
                 https://www.samsungslc.org   https://www.admissionpremium.com 
 

8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

 8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน 
 
 
  

https://www.admissionpremium.com/
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 8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
 

        8.3.2 การประเมินผลใบงาน  

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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ใบงำน 
 

เรื่อง  ฉันจะเป็น.......... 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วร่วมกันออกแบบตลาดนัดอาชีพ โดยให้นักเรียนเลือกแสดงบทบาทสมมุติเป็น     
ผู้ประกอบอาชีพในวันตลาดนัดอาชีพ และเตรียมข้อมูลข้างล่างนี้เพ่ืออธิบายให้ผู้เข้าร่วมงานวันตลาดนัดอาชีพ 
 

ฉันจะเป็น.................................................... 
 
1. ฉันเลือกเพราะ......... (เหตุผลในการเลือกแสดงบทบาทสมมุติอาชีพนี้) 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
2. ฉันต้องรู้.......... (ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ) 
............................................................................................................................. ...................................... 
    ................................................................................ ................................................................................... 
3. ฉันมี.......... (คุณลักษณะ บุคลิกภาพ ค่านิยมในอาชีพ) 
.................................................................................................................... ............................................... 
    ............................................................................................................................. ...................................... 
4. ฉันต้องเรียน......... (คุณสมบัติด้านการศึกษาก่อนเข้าสู่อาชีพ) 
............................................................................................................................. ...................................... 
    ...................................................................................................................................................................  
5. ฉันก้าวหน้า......... (ความก้าวหน้าในอาชีพ) 
.............................................................................................. ..................................................................... 
    ............................................................................................................................. ...................................... 
6. ฉันเป็นที่ต้องการ......... (ความต้องการของตลาดแรงงาน) 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ...................................................................... 
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ใบงำน 
 

เรื่อง  เป้ำหมำยมีไว้พุ่งชน 
 

ค ำชี้แจง  หลังการเข้าร่วมงานตลาดนัดอาชีพ  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
            ในหวัข้อต่อไปนี้ 
 
1. ในอนาคต ฉันต้องการประกอบอาชีพ…………………………………………………………………….………..…………… 
   เพราะ...……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. บุคคลที่ประกอบอาชีพ/สถานประกอบการที่ฉันชื่นชอบ คือ .……………………….…………………..…..………… 
    ...……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ลักษณะงาน ได้แก่ ………………………………………................……………………………………………………….......... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. คุณสมบัติของผู้ที่ประกอบอาชีพ 
   4.1 วุฒิการศึกษา ………………………………………………………………………………………........…………...…………… 
   4.2 ทักษะที่จ าเป็นในอาชีพ ………………………………………………………………………………………………..……….. 
         …………………………………………………………………………………………..…………......……………………………… 
   4.3 บุคลิกภาพของผู้ประกอบอาชีพ……………………………………………………………………………………..……….. 
         ………………………………………………………………………………………………..……......……………………………… 
 
5. ความต้องการตลาดแรงงาน.............……………………………………………………………………………………………… 
    .........………………………………………………………………………………………………..............…………………………… 
 
6. ฉันเหมาะสมกับอาชีพนี้  เพราะ…………………………………………………………………………………………………… 
    .........………………………………………………………………………………………………..............…………………………… 
 
7. ฉันต้องพัฒนาตนเองให้พร้อมเข้าสู่อาชีพนี้ โดย……………………………………………………………………………… 
    .........………………………………………………………………………………………………..............…………………………… 
    .........………………………………………………………………………………………………..............…………………………… 

“เป้ำหมำยของฉันมีไว้ แล้วไปให้ถึง” 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 16 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม อำชีพ          ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 
เรื่อง  อำชีพที่ฉันรู้จัก           จ ำนวน  1  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 
     ในชุมชนของนักเรียนมีผู้ประกอบอาชีพหลากหลายและแตกต่างกันตามสภาพของชุมชน ภูมิประเทศ 
สภาพเศรษฐกิจ ดังนั้นการเรียนรู้อาชีพในชุมชนซึ่งอาจจะเป็นอาชีพของบุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้องหรือบุคคล
อ่ืนๆ จะช่วยให้นักเรียนได้รู้จักอาชีพ และเข้าใจลักษณะงานของแต่ละอาชีพมากยิ่งขึ้น 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 
ข้อที่ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 

  ข้อที่ 2 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนสายอาชีพ 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
            3.1 รู้จักอาชีพในชุมชนของตนเอง 
            3.2 ศึกษาสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชน 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
4.1 อาชีพในชุมชน/ท้องถิ่น 
4.2 สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชน  

5. ช้ินงำน/ภำระงำน 
5.1 ใบงานเรื่อง สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของฉัน (รายกลุ่ม) 

  5.2 การไปศึกษาสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชน 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
6.1 ครูให้นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนให้ได้มากที่สุด แล้วสอบถามถึงความชอบความ

สนใจในอาชีพที่กล่าวมา (เพราะอะไร อย่างไร ฯลฯ) สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนมีที่ไหน
บ้าง ท าอะไร อย่างไร 

6.2 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชน  
6.3 ครูให้นักเรียนสรุปการเรียนรู้ในสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชน ตามใบงานเรื่อง 

สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของฉัน 
6.4 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ 
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7. สื่อ/อุปกรณ์ 
7.1 ใบงานเรื่อง สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของฉัน (รายกลุ่ม) 

  7.2 สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชน 
8. กำรวัดและประเมินผล   
            8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

        8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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ใบงำน 
 

 เรื่อง สถำนประกอบกำร/แหล่งเรียนรู้ด้ำนอำชีพในชุมชนของฉัน 
 
ค ำชี้แจง  เมื่อไปศึกษาสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชน ให้นักเรียนสรุปการเรียนรู้ใน 
            ประเด็นต่าง ๆ  

 
ชื่อสถำนประกอบกำร/แหล่งเรียนรู้ด้ำนอำชีพ........................................................................................ 

 
1. ประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ 

................................................................... .................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................. .......................................................

...........................................................................................................................................................  
 

2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพในสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ 
................................................................... .................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.......................................................................................................................................................... . 
 

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ 
......................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.......................................................................................................................................................... . 
 
                                    ชื่อกลุ่ม.............................................................. 
                                     สมาชิกกลุ่ม 1........................................................... 
                                                    2........................................................... 
                                                    3........................................................... 
                                                    4........................................................... 
                                                    5...........................................................
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 17 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม อำชีพ          ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 
เรื่อง  ควำมถนัดสู่อำชีพ                             จ ำนวน  3  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

การรูจ้ักตนเอง การเข้าใจ ความถนัดของตนเอง จะสามารถวิเคราะห์ คุณลักษณะของตนเอง 
ที่สอดคล้องกับอาชีพ การรู้จักข้อมูลตนเองทั้งข้อมูลภายนอกและภายในตนเองจะช่วยให้สามารถวางแผนเลือก
อาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้ 
 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 
ข้อที่ 1. การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 

  ข้อที่ 3 มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  3.1 บอกคุณลักษณะของตนเองที่สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจได้  
  3.2 บอกความสนใจ ความถนัดทางการเรียนและอาชีพของตนเองได้ 
  3.3 ใช้ข้อมูลของตนเองในด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถของตนเองเพ่ือวางแผน 

การเลือกอาชีพที่สนใจ 
 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
  4.1 ความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางอาชีพ 
  4.2 คุณลักษณะของตนที่สอดคล้องกับอาชีพ 
  4.3 การวางแผนเลือกอาชีพที่สนใจ 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
  5.1 ใบงานเรื่อง myself 
  5.2 ใบงานเรื่องความถนัดกับอาชีพ 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
           ชั่วโมงท่ี 1 - 2 

 6.1 สนทนาพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น นักร้อง นักแสดง นักข่าว นักกีฬา ฯลฯ  
แล้วร่วมกันพิจารณาว่าบุคลดังกล่าวมีทักษะหรือความสามารถอย่างไร  

 6.2 นักเรียนท ากิจกรรม ความถนัดของฉัน โดยครูแจกกระดาษให้นักเรียน คนละ 1 แผ่น ให้นักเรียน 
เขียนความถนัด ทักษะ หรือความสามารถ ภายในเวลา 10 นาที ให้ได้มากที่สุด 

 6.3 นักเรียนแต่ละคนน าเสนอความถนัด ทักษะ หรือความสามารถของตนเอง โดยให้นักเรียนทุกคน       
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความถนัด ทักษะ หรือความสามารถของเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน 
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 6.4 ครูอธิบายเพ่ิมเติมว่า นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถ ความถนัด ความชื่นชอบแต่งต่างกันไป       
ซึ่งบางคนอาจมีความสามารถ ความถนัด มากกว่า 1 อย่าง  

 6.5 ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน จากนั้นนักเรียนพิจารณาตนเองเกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพ ความชื่นชอบ ความถนัด/ความสามารถพิเศษ ของตนเอง แล้วบันทึกข้อมูลลงในใบงานเรื่อง myself 
           6.6 นักเรียนวิเคราะห์ใบงานเรื่อง myself แล้วน าเสนอว่า จากการพิจารณาคุณลักษณะของตนเอง    
แล้วนักเรียนมีแนวโน้มที่จะสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง  

 6.7 ครูอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า ความถนัดของแต่ละคนสามารถพัฒนาจนสามารถประกอบ
อาชีพได้ เช่น ถนัดร้องเพลง ประกอบอาชีพนักร้อง ถนัดว่ายน้ า ประกอบอาชีพนักกีฬาว่ายน้ า ถนัดคอมพิวเตอร์ 
ประกอบอาชีพเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

ชั่วโมงที่ 3 
 6.8 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน สนทนาพูดคุยกันเกี่ยวกับความถนัดหรือความสามารถ หรือ

ทักษะต่างๆ ที่นักเรียนแต่ละคนมี สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วบันทึกข้อมูลลงในใบงานเรื่องความถนัด
กับอาชีพ 

 6.9 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนออาชีพที่ สนใจ กลุ่มละ 1 อาชีพ พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า               
ควรพัฒนาทักษะในด้านใด จึงจะสามารถประกอบอาชีพที่สนใจได้ โดยมีครูคอยแนะน าเพ่ิมเติม 

 6.10 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม 
 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
   7.1 กิจกรรม ความถนัดของฉัน 
   7.2 ใบงานเรื่อง myself 

 7.3 ใบงานเรื่อง ความถนัดกับอาชีพ 
8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน 
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  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

  8.3.2 การประเมินผลใบงาน  

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  

 

      เกณฑ์กำรประเมิน 
    1) ใบงานเรื่อง myself 

   ระบุข้อมูลของตนเองได้  ผ่าน 
   ระบุข้อมูลของตนเองไม่ได้ ไม่ผ่าน 
 

         2)  ใบงานเรื่องความถนัดกับอาชีพ 
   ระบุความถนัดและอาชีพได้ 3 อาชีพ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
   ระบุความถนัดและอาชีพได้ 2 อาชีพ ระดับคุณภาพ ดี 
   ระบุความถนัดและอาชีพได้ 1 อาชีพ ระดับคุณภาพ พอใช้ 

        ระบุไม่ได้    ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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ใบกิจกรรม  
 

เรื่อง  ควำมถนัดของฉัน 
 
  ค ำชี้แจง  
         1.  ครูแจกกระดาษให้นักเรียน คนละ 1 แผ่น  
         2.  นักเรียนเขียนความถนัด ทักษะ หรือความสามารถ ภายในเวลา 10 นาที ให้ได้มากที่สุด 

 3.  นักเรียนแต่ละคนน าเสนอความถนัด ทักษะ หรือความสามารถของตนเอง  
 4.  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับความถนัด ทักษะ หรือความสามารถของ

เพ่ือนๆ ในชั้นเรียน 
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ใบงำน  

เรื่อง myself 

ชื่อ.........................................................สกุล........................................................ชั้น......................เลขที.่........ 

ค ำชี้แจง พิจารณาตนเองเก่ียวกับ ลักษณะทางกายภาพ ความชื่นชอบ ความถนัด/ความสามารถพิเศษ  
            ของตนเอง แล้วบันทึกข้อมูลของตนเองให้สมบูรณ์ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ควำมใฝ่ฝัน 
 
 
1. ………………………………………… 

 
2. ………………………………………… 

 
3. ………………………………………… 
 

   

mysel

f 

ลักษณะนิสัยนักเรียน 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................ 

ลักษณะทำงกำยภำพ 

ส่วนสูง  ................................................... 

น้ ำหนัก  ................................................... 

ข้อมูลกำยภำพอื่นๆ 
............................................................................
............................................................................
.............................................. 

ควำมสนใจพิเศษ 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................ 

ควำมถนัด 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
........................................................................... 
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ใบงำน 

เรื่อง ควำมถนัดกับอำชีพ 

ชื่อ.........................................................สกุล........................................................ชั้น......................เลขที.่........ 

ค ำชี้แจง นักเรียนพิจารณาความถนัดหรือความสามารถ หรือทักษะต่างๆ ที่สอดคล้องกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ
แล้วบันทึกข้อมูล 
 

ควำมถนัด ควำมสำมำรถ/ทักษะ อำชีพ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
อำชีพที่นักเรียนสนใจ 

1. ………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………… 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 18 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม  อำชีพ          ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 
เรื่อง  ควำมสนใจน ำไปสู่อำชีพที่รัก         จ ำนวน  3  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

การส ารวจความสนใจเกี่ยวกับอาชีพของตนเอง จะสามารถวางแผนการเรียนไปสู่อาชีพในอนาคตได้ 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 
ข้อที่ 1. การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 

 ข้อที่ 3 มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
    3.1 ส ารวจความสนใจเกี่ยวกับอาชีพของตนเอง 

3.2 แสดงความคิดเห็น ความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนและอาชีพของตนเองได้ 
3.3 วางแผนการเรียนไปสู่อาชีพในอนาคตได้ 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
4.1 ความสนใจเกี่ยวกับอาชีพ 
4.2 การวางแผนการเรียนไปสู่อาชีพ 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
5.1 ใบงานเรื่อง ความสามารถทางการเรียนและอาชีพของฉัน 
5.2 ใบงานเรื่อง อาชีพที่สนใจกับวิชาที่เรียน 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
ชั่วโมงที่ 1  
6.1 นักเรียนดูภาพบุคคลที่ประสบความส าเร็จทางด้านอาชีพ (อาจเป็นนักร้อง นักธุรกิจ มัคคุเทศก์ หมอ 

ต ารวจ ทหาร ฯลฯ)  
6.2 นักเรียนยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความส าเร็จด้านอาชีพ แล้วร่วมสนทนาถึงสาเหตุที่บุคคลนั้นประสบ

ความส าเร็จ เช่น มีความตั้งใจกระตือรือร้น ได้ท างานที่ถนัดและชื่นชอบ ท างานตรงกับที่ได้เรียนมา ฯลฯ 
            6.3 สนทนาพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับความสนใจด้านอาชีพของนักเรียน 
            6.4 นักเรียนท ากิจกรรมอาชีพที่ฉันสนใจ โดยครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนเขียน
ชื่ออาชีพที่นักเรียนสนใจมาให้ได้มากท่ีสุด ภายในเวลา 10 นาที  

ชั่วโมงที่ 2 
  6.5 นักเรียนเลือกอาชีพที่สนใจมากที่สุดมา 3 อาชีพ แล้วพิจารณาว่าอาชีพที่สนใจนั้นสอดคล้อง 
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กับความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียนของนักเรียนอย่างไร แล้วบันทึกลงในใบงานเรื่อง
ความสามารถทางการเรียนและอาชีพของฉัน 

  6.6 นักเรียนแต่ละคนน าเสนออาชีพที่สนใจมากที่สุด พร้อมทั้ งแสดงความคิดเห็นว่านักเรียน               
มีความถนัดความสามารถทางการเรียนที่สอดคล้องกับอาชีพนั้นอย่างไร  
           ชั่วโมงท่ี 3 

  6.7 ครูเปิดประเด็นสนทนากับนักเรียนว่า “วิชาอะไรบ้างที่สอดคล้องกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ”          
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยยกตัวอย่างอาชีพ และช่วยกันพิจารณาความสอดคล้องกับวิชาที่เรียน 

  6.8 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ช่วยกันพิจารณาว่า หากนักเรียนต้องการประกอบอาชีพ              
ที่นักเรียนสนใจ นักเรียนควรวางแผนการเรียน และเลือกเรียนวิชาอะไร จึงจะเหมาะสม จากนั้นนักเรียน             
ท าใบงานเรื่อง อาชีพที่สนใจกับวิชาที่เรียน 

  6.9 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอใบงานเรื่อง อาชีพที่สนใจกับวิชาที่เรียน หน้าชั้นเรียนโดยมีครู
และเพ่ือนๆ ช่วยกันแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  6.10 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า การส ารวจความสนใจเกี่ยวกับอาชีพของตน เอง จะสามารถ        
วางแผนการเรียนไปสู่อาชีพในอนาคตได้ 

 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
7.1 กิจกรรมอาชีพที่ฉันสนใจ 
7.2 ใบงานเรื่อง ความสามารถทางการเรียนและอาชีพของฉัน 
7.3 ใบงานเรื่อง อาชีพที่สนใจกับวิชาที่เรียน 
 

8. กำรวัดและประเมินผล   
            8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน 
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  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
 

        8.3.2 การประเมินผลใบงาน  

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  

  

       เกณฑ์กำรประเมิน 
        1) ใบงานเรื่อง ความสามารถทางการเรียนและอาชีพของฉัน 

  บอกชื่ออาชีพที่สอดคล้องกับ   ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ความสามารถทางการเรียนได้ 3 ข้อ 
  บอกชื่ออาชีพที่สอดคล้องกับ   ระดับคุณภาพ ดี 
  ความสามารถทางการเรียนได้ 2 ข้อ 
  บอกชื่ออาชีพที่สอดคล้องกับ   ระดับคุณภาพ พอใช้ 
  ความสามารถทางการเรียนได้ 1 ข้อ 
  บอกไม่ได้     ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

        2) ใบงานเรื่อง อาชีพที่สนใจกับวิชาที่เรียน 
  บอกอาชีพและวิชาที่เกี่ยวข้องได้ 3 ข้อ  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  บอกอาชีพและวิชาที่เกี่ยวข้องได้ 2 ข้อ  ระดับคุณภาพ ดี 
  บอกอาชีพและวิชาที่เกี่ยวข้องได้ 1 ข้อ  ระดับคุณภาพ พอใช้ 
  บอกไม่ได้     ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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ใบกิจกรรม 

 
เรื่อง  อำชีพที่ฉันสนใจ 

 
 

ค ำชี้แจง 
 1.  ครูแจกกระดาษให้นักเรียน คนละ 1 แผ่น  
 2.  นักเรียนเขียนชื่ออาชีพที่นักเรียนสนใจมาให้ได้มากท่ีสุด ภายในเวลา 10 นาที  

         3.  เลือกอาชีพที่สนใจมากที่สุดมา 3 อาชีพ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับความสามารถ 
              ทางการเรียน 
 
 
 
 

อำชีพที่สนใจมำกที่สุด 3 อำชีพ 
 
1............................................................................................................................. 
 
2............................................................................................................................. 
 
3..................................................................... ...................................................... 
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ใบงำน 

เรื่อง ควำมสำมำรถทำงกำรเรียนและอำชีพของฉัน 

   ชื่อ.........................................................สกุล........................................................ชั้น ......................เลขที่......... 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกอาชีพที่สนใจมากท่ีสุดมา 3 อาชีพ แล้วพิจารณาว่าอาชีพที่สนใจนั้นสอดคล้อง 
            กับความสนใจ ความถนัดความสามารถทางการเรียนของนักเรียนอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำชีพ 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

................................................. 

อำชีพ 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

................................................. 

อำชีพ 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

................................................. 

ควำมสำมำรถทำงกำรเรียน 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

................................................ 

ควำมสำมำรถทำงกำรเรียน 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

................................................ 

ควำมสำมำรถทำงกำรเรียน 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

................................................ 
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ใบงำน 

เรื่อง อำชีพที่สนใจกับวิชำที่เรียน 

 

สมำชิกกลุ่ม........................ 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกอาชีพที่สนใจมา 1 อาชีพ แล้วพิจารณาว่าวิชาเรียนอะไรบ้างที่สอดคล้อง 
             กับการประกอบอาชีพที่สนใจ  
 

 
 
 
 
 

สอดคล้องกับวิชำ 
 

1. ……………………………………………………………………… 
 

เหตุผลเพรำะ 
 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
 
2. ……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
 

3. ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 

อำชีพ......................................................................... 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 19 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม อำชีพ          ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 
เรื่อง อำชีพเอกลักษณ์           จ ำนวน  3  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

อาชีพในท้องถิ่นมีบางอาชีพที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีคุณค่า เฉพาะตัวเพียงหนึ่งเดียวไม่มีในท้องถิ่นอ่ืน 
ซึ่งเป็นอาชีพที่ควรอนุรักษ์และด ารงสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป  ปัจจุบันมีอาชีพที่หลากหลาย แต่จะมี   
ไม่กี่อาชีพที่มีลักษณะเด่น มีเอกลักษณ์เด่นที่แตกต่างจากอาชีพอ่ืนท าให้อาชีพนั้นดูมีคุณค่าได้รับความสนใจและ
สร้างรายได้ที่ดี ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพนั้น สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชน สะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆนักเรียนควรได้มีโอกาสเรียนรู้อาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ในชุมชนที่นักเรียนอยู่อาศัย      
เพ่ือเป็นการสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม และค่านิยมของชุมชน   

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 
    ข้อที่ 1. การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
    ข้อที่ 2 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนสายอาชีพ 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
    3.1 ศึกษา ส ารวจ อาชีพที่มีคุณค่าและสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

            3.2 บอกอาชีพที่มีคุณค่าและสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
    3.3 เสนอแนวทางในการอนุรักษ์อาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 
 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
    4.1 ส ารวจข้อมูลอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

            4.2 ความส าคัญและความโดดเด่นของอาชีพในชุมชน 
            4.3 แนวทางการอนุรักษ์อาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
     5.1 ศึกษา ส ารวจอาชีพเอกลักษณ์ในท้องถิ่น OTOP  
     5.2 การแสดงละคร 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
       ชั่วโมงที่ 1  

    6.1ครูน าสินค้าในท้องถิ่นที่ เป็นสินค้าที่ขายดีเป็นสินค้า OTOP เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ให้นักเรียนดู
หน้าชั้นเรียน ครูถามนักเรียนว่าใครเคยรู้จักบ้าง มีขายที่ไหน และค าถามอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

    6.2 ครูน าคลิปวีดีโอสั้นเกี่ยวกับอาชีพที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นต่างๆ ให้นักเรียนได้รับชม 
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    6.3 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4- 5 คน สนทนาพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง   
ว่ามีอาชีพอะไรบ้าง นักเรียนลองยกตัวอย่างสินค้าอ่ืนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ฉพาะท้องถิ่น  

    6.4 นักเรียนท ากิจกรรมส ารวจอาชีพในท้องถิ่นโดยครูมอบหมายใบส ารวจอาชีพในท้องถิ่นเพ่ือน ามา
ร่วมกันอภิปรายในชั่วโมงหน้า 
        ชั่วโมงท่ี 2 

    6.5 นักเรียนท าใบส ารวจอาชีพที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกันอภิปรายกับเพ่ือนภายในกลุ่มเดิม 
    6.6 แต่ละกลุ่มคัดเลือกอาชีพที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 1 อาชีพ พร้อมบอกเหตุผล         

และแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของอาชีพนั้นอย่างน้อย 3 ข้อ ท าในกระดาษบรุ๊ฟ 
    6.7 แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานอาชีพที่สนใจมากที่สุด พร้อมทั้งร่วมกันอภิปรายว่าแต่ละอาชีพ              

มีจุดเด่นและเอกลักษณ์ท่ีน่าสนใจอย่างไร  
         ชั่วโมงท่ี 3 

  6.8 ครูก าหนดหั วข้อในการสนทนาว่า เพราะอะไรจึงต้องอนุรักษณ์ อาชีพที่ เป็น เอกลักษณ์                
ของท้องถิ่นพร้อมทั้งให้นักเรียนเขียนบอกเหตุผลในกระดาษ A4 

  6.9 แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 4- 5 คน ร่วมกันเสนอแนวทางในการอนุรักษ์อาชีพที่ เป็นเอกลักษณ์             
ในท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป โดยร่วมกันน าวางแผนน าเสนอในรูปแบบการแสดงละครสั้นๆ  โดยให้โอกาสนักเรียน       
ที่เป็นอาสาสมัคร 2 กลุ่มเตรียมแสดงละครหน้าชั้นเรียนโดยครูมีอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการแสดงให้นักเรียน          
ได้ใช้ออกแบบประกอบฉาก 

  6.10 นักเรียนแสดงละคร ไม่เกินกลุ่มละ  5 นาท ี
  6.11 ครูก าหนดชิ้นงานการอนุรักษ์อาชีพในท้องถิ่นตามท่ีกลุ่มนักเรียนได้วางแผนไว้ โดยนักเรียน 

ไปท านอกเวลาเรียนโดยการถ่ายคลิปวีดีโอไม่เกิน 5 นาที พร้อมทั้งอัพโหลดบนยูทูป 
  6.12 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า การอนุรักษณ์อาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลัง

ควรกระท าเพ่ือเป็นการสืบทอดให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป 
 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
  7.1 สินค้า OTOP ในท้องถิ่น 
  7.2 คลิปวีดีโอเกี่ยวกับอาชีพที่มีเอกลักษณ์ 
  7.3 ใบส ารวจอาชีพเอกลักษณ์ในท้องถิ่น 
  7.4 กระดาษบรู๊ฟ 
 

8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน/การน าเสนอคลิปวีดีโอ 
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 8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน/แบบตรวจงานคลิปวีดีโอ  

 8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
 

        8.3.2 การประเมินผลใบงาน  

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  

 
  เกณฑ์กำรประเมิน 

               1) การส ารวจอาชีพเอกลักษณ์ 
    -ส ารวจอาชีพพร้อมบอกเหตุผลได้อย่างน้อย 4 ข้อ  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
    -ส ารวจอาชีพพร้อมบอกเหตุผลได้อย่างน้อย 3 ข้อ  ระดับคุณภาพ ดี 
    -ส ารวจอาชีพพร้อมบอกเหตุผลได้อย่างน้อย 2 ข้อ  ระดับคุณภาพ    พอใช้ 

                -ส ารวจอาชีพแต่ไม่บอกบอกเหตุผลได้อย่างน้อย  ระดับคุณภาพ    ปรับปรุง 
              2) คลิปวีดีโอ 
              -มีการแสดงสมจริง และใช้เวลาพอดี     ระดับคุณภาพ   ดีมาก 
               -มีความสร้างสรรค์ มีความเป็นเอกลักษณ์และใช้เวลาพอดี    ระดับคุณภาพ   ดี 
               -มีความเป็นเอกลักษณ์  และใช้เวลาพอดี   ระดับคุณภาพ   พอใช้ 
               -ขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดเอกลักษณ์ แสดงไม่สมจริง ใช้เวลาพอดี ระดับคุณภาพปรับปรุง  
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 20 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม อำชีพ          ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 
เรื่อง  Idol อำชีพ           จ ำนวน  3  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

บุคคลต้นแบบอาชีพเป็นบุคคลที่มีความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ท างานอย่างมีความสุขและ        
เป็นตัวอย่างที่ดีของการประกอบสัมมาอาชีพ การที่จะเป็นบุคล Idol ทางอาชีพให้กับบุคคลอ่ืนบุคคลผู้นั้นควรเป็น
แบบอย่างที่ดีในเรื่องของการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 
และการมีความคิดสร้างสรรค์ในอาชีพ 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 
  ข้อที่ 1. การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
  ข้อที่ 2 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนสายอาชีพ 
  ข้อที่ 3 มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  3.1 บอกความประทับใจที่มีต่อบุคคลต้นแบบที่ประกอบอาชีพที่นักเรียนชื่นชอบได้ 
  3.2 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบุคคลต้นแบบอาชีพของนักเรียน 
  3.3 อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคคลต้นแบบอาชีพของนักเรียนกับเพ่ือนในชั้นเรียน 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
   4.1 บุคคลต้นแบบอาชีพที่ชื่นชอบ 
   4.2 การค้นหาบุคคลต้นแบบอาชีพ 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
             แผนผังความคิด เรื่อง อาชีพ Idol 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
       ชั่วโมงที่ 1  

  6.1 ครูกล่าวทักทายนักเรียนและน าสนทนาประเด็นอาชีพ ของผู้ปกครองนักเรียน หรืออาชีพ             
ที่นักเรียนรู้จัก  

  6.2 ครูเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการท างานอาชีพครู ให้นักเรียนฟังว่าเป็นหนึ่งอาชีพในสังคม 
  6.3 ครูสอบถามประเด็น บุคคลที่นักเรียนประทับใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของบุคคลนั้น 
  6.4 ครูแจกใบกิจกรรม Idol อาชีพของฉัน โดยให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ประสบ

ความส าเร็จในการประกอบอาชีพที่นักเรียนชื่นชอบ 
  6.5 ครูสุ่มนักเรียน 3-4 คน น าเสนอผลงานในใบกิจกรรม 
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       ชั่วโมงที่ 2 
  6.6 ครูกล่าวทักทายนักเรียน และให้นักเรียนน าเสนอผลงานใบกิจกรรม Idol อาชีพของฉันเวลาคนละ 2 นาท ี
  6.7 ครูให้นักเรียนชมวิดิโอรายการอายุน้อยร้อยล้านตอน ดร.จากกองขยะ ทางเว็บ Youtube 
  6.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้รับจากการชมรายการอายุน้อยร้อยล้านตอน ดร.จากกองขยะ  

 
        ชั่วโมงท่ี 3 

  6.9 ครูกล่าวทักทายนักเรียนและสนทนาทบทวนวิดีโอที่นักเรียนชมในชั่วโมงท่ีผ่านมา 
  6.10 ครูสอบถามถึงประเด็น การท างานหรือการประกอบอาชีพมีความส าคัญหรือไม่อย่างไรสุ่มถาม

นักเรียน 2-3 คน 
  6.11 ครูอธิบายเกี่ยวกับความส าคัญของการประกอบอาชีพ และยกตัวอย่างการแผนผังความคิด       

เรื่อง อาชีพ Idol โดยที่ ให้นักเรียนตั้ งหัวข้ออาชีพที่นักเรียนสนใจ และจัดท าขยายเป็นแผนผังความคิด              
ว่าอาชีพที่นักเรียนเลือกนั้น มีความส าคัญ มีหน้าที่ มีความสัมพันธ์อย่างไร และหัวข้ออ่ืนๆที่อาชีพนั้นเกี่ยวข้อง 

  6.12 ครูสุ่มนักเรียน 3=5 น าเสนอคนละ 3-4 นาท ี
  6.13 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป กิจกรรมและสิ่งที่นักเรียนได้รับ 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
  7.1 ใบกิจกรรม Idol อาชีพของฉัน 
  7.2 วีดิโอรายการอายุน้อยร้อยล้านตอน ดร.จากกองขยะ 
  7.3 แผนผังความคิด เรื่อง อาชีพ Idol 
 

8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

 8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

 8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
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        8.3.2 การประเมินผลใบงาน  

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  

  

       เกณฑ์กำรประเมิน 

          1) ใบกิจกรรม Idol อาชีพของฉัน 
   ค้นหาข้อมูลได้ครบถ้วน    ระดับคุณภาพ ดีมาก 
   ค้นหาข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน   ระดับคุณภาพ ดี 
   ค้นหาข้อมูลไม่ครบถ้วน    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
   ไม่สามารถหาข้อมูลได้    ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

                   2) แผนผังความคิด เรื่อง อาชีพ Idol 
   เขียนหัวข้อความสัมพันธ์อาชีพได้ 5  ข้อขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก 
   เขียนหัวข้อความสัมพันธ์อาชีพได้ 3    ระดับคุณภาพ ดี 

            เขียนหัวข้อความสัมพันธ์อาชีพได้ 2    ระดับคุณภาพ พอใช้ 
             เขียนหัวข้อความสัมพันธ์อาชีพไม่ได้    ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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ใบงำน 
  

เรื่อง  Idol อำชีพของฉัน 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่นักเรียนสนใจในการประกอบอาชีพของบุคคลนั้น 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล……………………………………………. ประกอบอาชีพ……………………………………………………….. 

ด้านการศึกษา……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ด้านครอบครัว……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

คติประจ าใจ……………………………………………………………………………………………………………………..… 

ความรู้สึกในการประกอบอาชีพ……………………………………………………………………………………………. 

ลักษณะการท างาน……………………………………………………………………………………………………………... 

เหตุผลที่นักเรียนชื่นชอบ……………………………………………………………………………………………………… 

 

รูปภาพบุคคล 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 21 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม อำชีพ                 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4-6 
เรื่อง วงเวียนสัมมำชีพ                   จ ำนวน  4  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สำระส ำคัญ 
   การประกอบอาชีพเป็นหน้าที่เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ท าให้มีรายได้เพ่ือใช้แลกกับปัจจัย 4 ที่ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพที่โรงเรียนควบคู่กับการจัดประสบการณ์อาชีพ จะช่วยสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดี
ให้แก่นักเรียน และใช้เป็นพ้ืนฐานการเรียนในระดับสูงต่อไป การประกอบอาชีพจะประสบความส าเร็จได้นั้น       
ผู้ประกอบอาชีพ จะต้องศึกษาข้อมูลของลักษณะงานอาชีพตามความสนใจและความถนัด  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
และเห็นถึงความส าคัญของอาชีพในการสร้างรายได้เลี้ยงชีพตนและครอบครัว 
 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้านอาชีพ 
   ข้อที่ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้   
    3.1 ยกตัวอย่างคุณลักษณะของอาชีพสุจริตได้ 
    3.2 อภิปรายความส าคัญของอาชีพต่างๆ ได้ 
    3.3 ทดลองท ากิจกรรมประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจได้  
 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
  4.1 คุณลักษณะของอาชีพสุจริต 

  4.2 ความส าคัญของอาชีพ 
 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน  
  5.1 ใบงานเรื่อง “คุณลักษณะของอาชีพสุจริต” 
            5.2 ใบงานเรื่อง “ลูกโซ่อาชีพ” 

  5.3 ใบงานเรื่อง “ถอดบทเรียนจากแซนด์วิช” 
  

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
ชั่วโมงที่ 1 – 2 

           6.1 ครูอธิบายความหมายของการประกอบอาชีพให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง 
อาชีพที่นักเรียนรู้จัก คนละ 1 อาชีพ 

6.2 ครูให้นักเรียนคัดเลือกนักเรียน 4 คน ออกมาที่หน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนจับบัตรภาพอาชีพ 
ที่ครูเตรียมไว้ และปิดไม่ให้เพ่ือนให้ห้องเห็น 
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6.3 นักเรียนคนที่ 1 ออกมาแสดงท่าทางบอกใบ้ถึงอาชีพที่จับได้ ให้เพื่อนในห้องช่วยกันตอบว่า 
เป็นอาชีพอะไร เมื่อตอบถูกเขียนชื่ออาชีพไว้บนกระดานด าจนครบทั้ง 4 คน 

6.4 ครูอธิบายเชื่อมโยงถึงความส าคัญของอาชีพแต่ละประเภทที่นักเรียนตอบ 
6.5 นักเรียนท าใบงาน “ลูกโซ่อาชีพ” 
6.6 สุ่มนักเรียนประมาณ 3-4 คน ออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน 
6.7 ครูอธิบายความหมายของค าว่า “อาชีพสุจริตหรือสัมมาชีพ” 
ชั่วโมงท่ี 3 

  6.8 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน เรียกว่า กลุ่มบ้าน ให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนเลือกหมายเลข
ประจ าตัว ตั้งแต่หมายเลข 1-5 นักเรียนที่ได้หมายเลขเดียวกันให้ไปร่วมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้สื่อข่าว
ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันยกตัวอย่างอาชีพตามหัวข้อ ดังนี้ 

หมายเลข 1 อาชีพที่ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและไม่สรางความเดือดรอนเสียหายแกสังคม   
หมายเลข 2 อาชีพที่ชวยแกไขปญหา หรือสรางสรรคชีวิตและสังคม                 
หมายเลข 3 อาชีพที่ชวยใหผูท าไดพัฒนาชีวิตของตนใหงอกงามยิ่งขึ้นทั้งดานพฤติกรรม ดานจิตใจ

และดานปญญา                
หมายเลข 4 อาชีพทีท่ าใหชีวิตของตนมีคุณคานาภาคภูมิใจ                
หมายเลข 5 อาชีพที่ ท าให ไดปจจัย เลี้ ย งชี วิตมาดวยเรี่ ยวแรงก าลั งกายก าลั งสติป ญ ญ า                

ความเพียรพยายาม ความสามารถและฝมือของตนและท าให ไดฝกฝนพัฒนาความเชี่ยวชาญยิ่ งขึ้น 
  6.9 เมื่อนักเรียนกลุ่มผู้สื่อข่าวท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่กลุ่มบ้านแล้ว     
ผลัดกันอภิปรายเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มบ้านฟัง 

6.10 นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงาน “คุณลักษณะของอาชีพสุจริต” แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออก
น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

6.11 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ศึกษาความรู้ เกี่ยวกับการท าขนมปังแซนด์จาก You tube     
จากนั้นให้ร่วมกันวางแผนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าและเตรียมถุงส าหรับใส่แซนด์วิชเพ่ือจ าหน่าย          
ในชั่วโมงต่อไป (ครูก าหนดให้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พอส าหรับการท าแซนด์วิช 10 ชิ้น) 

ชั่วโมงท่ี 4 
6.12 นักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติ (เตรียมมาล่วงหน้า)  
6.13 นักเรียนลงมือปฏิบัติการท าแซนด์วิชตามสูตรที่นักเรียนค้นคว้าจากชั่วโมงก่อน 
6.14 นักเรียนบรรจุแซนด์วิชใส่ถุงให้เรียบร้อย แล้วให้แต่ละกลุ่มน าไปจ าหน่ายภายในโรงเรียน 
6.15 นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปรายรับที่ได้จากการขายแซนด์วิช แล้วเปรียบเทียบกับรายจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์

ในการท าแซนด์วิชว่าได้ก าไรหรือขาดทุน   
6.16 มอบหมายงานให้นักเรียนท าใบงาน “ถอดบทเรียนจากแซนด์วิช” 

          6.17 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม 
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7. สื่อ/อุปกรณ์  
 7.1 ใบงานเรื่อง “คุณลักษณะของอาชีพสุจริต” 

7.2 ใบงานเรื่อง “ลูกโซ่อาชีพ” 
7.3 ใบงานเรื่อง “ถอดบทเรียนจากแซนด์วิช” 

8. กำรวัดและประเมินผล   
            8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

        8.3.2 การประเมินผลใบงาน  

 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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ใบงำน  

เรื่อง “คุณลักษณะของอำชีพสุจริต” 

 

กลุ่มบ้ำน ที่................ 

สมาชิก 1…………………………………………….. 
สมาชิก 2…………………………………………….. 
สมาชิก 3…………………………………………….. 
สมาชิก 4…………………………………………….. 
สมาชิก 5…………………………………………….. 

 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมกันสรุปคุณลักษณะของอาชีพสุจริต โดยรวบรวมข้อมูล ความรู้ และตัวอย่างอาชีพ 
            จากการเข้ากลุ่มนักข่าว 
 

คุณลักษณะของอำชีพสุจริต  ได้แก่ 
1……………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………………… 
5……………………………………………………………………………………………… 
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ใบงำน  
 

เรื่อง “ลูกโซ่อำชีพ” 
 

ชื่อ-นำมสกุล............................................................................................ชั้น...............เลขที่............... 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนชื่ออาชีพที่ตนเองสนใจมากที่สุด 1 อาชีพ ลงในวงกลม จากนั้นให้เขียนชื่ออาชีพอ่ืนๆ  
             ให้เชื่องโยงกับอาชีพที่นักเรียนสนใจในรูปแบบผังความคิด (Mind Mapping) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อำชีพที่ฉันสนใจ 

.............................. 
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ใบงำน  
 

เรื่อง “ถอดบทเรียนจำกแซนด์วิช” 
 

ชื่อ-นำมสกุล..............................................................................................ชั้น.........เลขท่ี........... 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนแสดงความรู้สึกต่อกิจกรรมในชั่วโมงท่ี 4 โดยใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก 
             ของนักเรียนพร้อมทั้งให้เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 
ความรู้สึก  

เหตุผล ชอบ ไม่ชอบ 
1. การวางแผนและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท าแซนด์วิช    
2. การท าแซนด์วิชเพ่ือจ าหน่าย    
3. การน าแซนด์วิชไปจ าหน่าย    
4. การพูดจูงใจให้เพ่ือนๆ ตกลงซื้อแซนด์วิช    
5. เมื่อเพ่ือนในโรงเรียนปฏิเสธที่จะซื้อแซนด์วิช    
6. การเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในการท า 
    และจ าหน่ายแซนด์วิช 

   

7. ถ้าต้องท าอาชีพขายแซนด์วิช เป็นเวลา 1 สัปดาห์    
8. ถ้าต้องท าอาชีพขายแซนด์วิช เป็นเวลา 1 เดือน    
9. ถ้าต้องท าอาชีพขายแซนด์วิช เป็นเวลา 1  ปี    
10. ถ้าต้องท าอาชีพขายแซนด์วิชตลอดไป    
 
      สรุป 

1. การท าแซนด์วิชและจ าหน่าย จัดเป็นอาชีพประเภท............................................ 
2. ความรู้สึกท่ีมีต่ออาชีพนี้

............................................................................................................................. ..................................

....................................................................... ........................................................................................

............................................................................................................................. ................................ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 22 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม อำชีพ                ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4-6 
เรื่อง รอบรู้ Idol                           จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

บุคคลต้นแบบหรือบุคคลตัวอย่าง เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต เช่น ความส าเร็จของบุคคลต้นแบบ 
แนวคิด แนวทางการแก้ปัญหา ความพยายาม ความมั่นใจ ความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่นทะเยอทะยาน       
เพ่ือความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ และเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ดังนั้นการเลือกอาชีพจ าเป็นต้องรู้คุณลักษณะส าคัญของ
การประกอบวิชาชีพนั้นๆ ถึงจะประสบความส าเร็จ 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้านอาชีพ 
ข้อที่ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
             3.1 อธิบายเหตุผลในการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตนเองได้ 
             3.2 เลือกบุคคลตัวอย่างด้านอาชีพที่เป็น Idol ได้ 
4. สำระกำรเรียนรู้ 
    4.1 บุคคลต้นแบบอาชีพ 
             4.2 เหตุผลในการเลือกอาชีพ 
5. ชิ้นงำน/ภำระงำน  
    5.1 ปฏิบัติกิจกรรมใบงานเหตุผลในการเลือกอาชีพ 
             5.2 ศึกษา/ค้นหาบุคคลต้นแบบอาชีพที่สนใจ 
6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
        ชั่วโมงท่ี 1 
    6.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงอาชีพที่นักเรียนอยากเป็น อาทิ อาชีพต ารวจ พยาบาล แพทย์ 
ค้าขาย นักแสดง นักร้อง วิศวกร เป็นต้น 
    6.2 สุ่มนักเรียนน าเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงเหตุผล 
ที่แต่ละคนตอบ 
    6.3 แจกใบกิจกรรมให้นักเรียนวาดภาพตนเองในอนาคตเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองอยากเป็น พร้อมเขียน
ลักษณะงานอาชีพ คุณสมบัติ แรงจูงใจที่อยากท า ฯลฯ เพ่ือเป็นพื้นฐานการเลือกอาชีพที่ตนสนใจ  
    6.4 ครูและนักเรียนสรุปกิจกรรมชั่วโมงนี้ และให้นักเรียนน าผลงานจัดป้ายนิเทศในชั้นเรียน 
        ชั่วโมงท่ี 2 
            6.5 นักเรียนดูคลิปบุคคลที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ และสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเนื้อหาจากคลิป               
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  6.6 ครูให้นักเรียนทุกคนบอกบุคคลที่เป็นต้นแบบอาชีพหรือไอดอลด้านอาชีพที่นักเรียนสนใจ โดยให้  
ออกมาน าเสนอว่า ไอดลอาชีพ คือใคร เพราะอะไรจึงเลือกบุคคลนี้เป็นต้นแบบ  

6.7 นักเรียนท าใบงานเรื่อง เหตุผลในการเลือกอาชีพ หลังจากนั้นสุ่มนักเรียนน าเสนอหน้าชั้นเรียน     
ครใูห้นักเรียนส่งใบงานเพ่ือประเมิน และให้นักเรียนน าผลงานจัดป้ายนิเทศ 

6.8 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่า “อาชีพ หมายถึง การท างานที่มีผลตอบแทนในรูปของรายได้      
เพ่ือน าไปด ารงชีวิตต่อไป ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีคุณลักษณะในการประกอบวิชาชีพ เช่น ขยันอดทน มีความเพียร
พยายาม ซื่อสัตย์” ส่วนการแสวงหาบุคคลต้นแบบด้านอาชีพ ในปัจจุบันมีหลากหลายอาชีพขึ้นอยู่กับความสนใจ
ในการเลือกอาชีพซึ่งควรสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักเรียน เช่น ลักษณะงาน บุคลิกภาพ ความถนัด ทักษะฯลฯ 

7. สื่อ/อุปกรณ์  
 7.1 คลิปบุคคลที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ.  

7.2 ใบงานเรื่อง เหตุผลในการเลือกอาชีพ 
8. กำรวัดและประเมินผล   
            8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
 

        8.3.2 การประเมินผลใบงาน  

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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ใบกิจกรรม 

วำดภำพอำชีพท่ีอยำกเป็น 

ชื่อ-สกุล.....................................................................................................ชั้น................ ...เลขที่................... 

      ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพตนเองเก่ียวกับอาชีพที่อยากเป็น แล้วน าผลงานจัดป้ายนิเทศในชั้นเรียน 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่ออำชีพ................................................. 

       ลักษณะงานอาชีพ............................................................................................................... ....... 

                            ............................................................................................... ........................ 

       คุณสมบัติที่ฉันมี คือ........................................................................................................ ........... 

                              ...................................................................................................................  

       แรงจูงใจที่อยากท างานอาชีพนี้........................................................................... ......................... 

                            ……………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงำน  

เรื่อง  เหตุผลในกำรเลือกอำชีพ 

 

ชื่อ-สกุล.....................................................................................................ชั้น................ ...เลขที่................... 

 ค ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบ ค าถามต่อไปนี้ให้สมบรูณ์ 

  1.  นักเรียนระบุอาชีพที่ตนเองสนใจ 1 อาชีพ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  2.  อธิบายเหตุผลในการเลือกอาชีพนั้นๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   3. บุคคลต้นแบบด้านอาชีพที่นักเรียนสนใจ คือ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      เหตุผลที่เลือกบุคคลต้นแบบอาชีพคนนี้ เพราะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 23 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม อำชีพ                               ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4-6 
เรื่อง พลิกฝันกูรู                                         จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สำระส ำคัญ 

 สื่อเป็นช่องทางในการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด เช่น สื่อโทรทัศน์เป็นช่องทางให้นักเรียน
เข้าถึงและติดตามข่าวสารที่เป็นความรู้รอบตัว หรือ อินเตอร์เป็นช่องทางในการค้นคว้า ข้อมูล ความรู้ และวิชาการ
ต่างๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีการพัฒนารวดเร็ว และสูงขึ้น ขณะที่ประเภทและความหลากหลายของสื่อ
ต่างๆ ท าให้การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ของนักเรียนไม่เพียงพอ ประกอบกับเด็กในวัยนี้ยังขาดวุฒิภาวะ               
ในการเลือกรับสื่อ จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้ หรือเสพสื่อในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้
เพ่ือประโยชน์เชิงพัฒนาการของเด็กได้ง่าย ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงควรให้ความรู้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ         
โดยระบุถึงเงื่อนไข และวิธีการเลือกรับหรือน าสื่อไปใช้ในทางที่เอ้ือประโยชน์ พร้อมทั้งค าแนะน า หรือ ค าเตือน    
ในกรณีที่อาจเกิดโทษขึ้น 
  อาชีพ เป็นการท างานที่มีผลตอบแทนในรูปของรายได้ สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิต ซึ่งจ าเป็น
จะต้องมีคุณลักษณะในการประกอบวิชาชีพ อาทิ ความขยันอดทน ความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์  การค้นหา
ข้อมูลอาชีพด้วยสื่อที่หลากหลาย ข่าวสาร สามารถเลือกรับข้อมูลอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นช่องทางใน
การให้นักเรียนมีข้อมูลอาชีพ เพ่ือประกอบการวางแผนศึกษาต่อและการมีงานท าในอนาคตต่อไป 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 

  ข้อที่ 3 มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

   3.1 ค้นหาข้อมูลอาชีพที่ตนเองสนใจจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ 
   3.2 เลือกรับหรือไม่รับข้อมูล ข่าวสาร ด้วยหลักเหตุผล และความรอบคอบได้ 

4. สำระกำรเรียนรู้  

   4.1 ค้นหาข้อมูลอาชีพที่สนใจ 
   4.2 การเลือกรับข้อมูลอาชีพที่หลากหลาย 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน  
    5.1 ท ากิจกรรมดอกไม้อาชีพ 
             5.2 ร าวง  
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6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
         ชั่วโมงท่ี 1 
    6.1 แบ่งกลุ่มนักเรียน ประมาณกลุ่มละ 5 – 7 คน ให้สมาชิกในกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
    6.2 นักเรียนอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มย่อยว่า อาชีพ หมายถึงอะไร โดยสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
และอ้างอิงที่มาของข้อมูล แล้วส่งตัวแทนออกมารายงาน 
    6.3 แจกดอกไม้อาชีพ ให้นักเรียนคนละ 1 ดอก ให้นักเรียนเขียนข้อความลงในใบงาน “ดอกไม้อาชีพ” 
          ชั่วโมงท่ี 2                

   6.4 นักเรียนล้อมวงหน้าชั้นเรียนเป็นวงกลม 
    6.5 ครูเปิดเทปเพลงร าวงให้นักเรียนร าวงไปเรื่อย ๆ ครูบอกกติกาว่า เมื่อครูเป่านกหวีด ให้นักเรียน    
เข้ากลุ่มอาชีพเดียวกัน และอภิปรายภายในกลุ่มตามท่ีตนเขียนในดอกไม้อาชีพ 
    6.6 น าดอกไม้อาชีพของนักเรียนจัดป้ายนิเทศ 
    6.7 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่า  
                   1) อาชีพ หมายถึง การท างานที่มีผลตอบแทนในรูปของรายได้ เพ่ือน าไปด ารงชีวิตต่อไปซึ่งจ าเป็น
จะต้องมีคุณลักษณะในการประกอบวิชาชีพ อาทิน ความขยันอดทน มีความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์ เป็นต้น 
                   2) ครูเพ่ิมเติมความส าคัญและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นักเรียนสืบค้น โดยเฉพาะ
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
                   3) ครูแนะน าเว็บไซต์ส าหรับค้นคว้าด้านอาชีพให้นักเรียนสืบค้นคว้าข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ เช่น 
ค้นคว้าฐานข้อมูลอาชีพจากเว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบงานแนะแนว ของ สพฐ. เว็บกรมการจัดหางาน เป็นต้น         
 
7. สื่อ/อุปกรณ์  
             7.1 ใบงาน ดอกไม้อาชีพ 
   7.2 นกหวีด 
   7.3 เทปเพลงร าวง  
 
8. กำรวัดและประเมินผล   
            8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  
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  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
 

        8.3.2 การประเมินผลใบงาน  

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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ใบงำน  

เรื่อง  ดอกไม้อำชีพ 

ชื่อ-สกุล.......................................................................................ชั้น...................เลขที่..... ......... 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนข้อควำมลงในดอกไม้อำชีพ ดังนี้ 

 

 
 
ส่วนเกสร เขียนชื่ออำชีพ 1 อำชีพ ท่ีตนเองรู้จัก 
กลีบดอกที่ 1  ให้เขียนคุณสมบัติของตนเอง ได้แก่ ควำมถนัด ควำมสนใจ บุคลิกภำพ ระดับสติปัญญำ 
กลีบดอกที่ 2  ให้เขียนลักษณะอำชีพที่ตนสนใจมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  - ลักษณะงำน คุณสมบัติของผู้ประกอบอำชีพ 
  - สถำบันกำรศึกษำ กำรฝึกอบรมเพื่อเข้ำสู่อำชีพ 
  - รำยได้ ควำมก้ำวหน้ำ 
กลีบดอกที่ 3  เขียนสิ่งท่ีนักเรียนต้องปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับอำชีพที่ตนสนใจ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 24 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม อำชีพ                ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4-6 
เรื่อง ตำมหำควำมฝัน                                  จ ำนวน  2  ชั่วโมง  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

บุคคลจะมีลักษณะความสนใจเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับลักษณะของบุคคล   
และมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพของบุคคลนั้นๆ ความสนใจอาชีพของบุคคลตามทฤษฎีพัฒนาการดานอาชีพ     
ของกินซเบอรก (Ginzberg’s Theory of Career Development) เริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงอายุ 11 ป โดยเด็ก    
จะคิดเกี่ยวกับอาชีพในรูปของความปรารถนา มีความเพอฝนถึงอาชีพตาง ๆ ที่ตนชอบและอยากจะประกอบอาชีพ
นั้น ๆ โดยที่ ไมค านึงถึงความสามารถของตนเองและความเปนไปได พัฒนาการทางอาชีพของนักเรียน              
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 จัดอยู่ ในระยะพิจารณาอาชีพ (Tentative Period) โดยจัดอยู่ ในขั้น        
ความสนใจอาชีพ (Interest Stage) ซึ่งเปนพ้ืนฐานขั้นแรกในการเลือกอาชีพโดยไม่ค านึงถึงความสามารถ           
ที่แทจริง (Ginzberg,1974, pp. 37-40 อ้างถึงใน ณัฐอรียา สุขสุวรรณพร, 2553) 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนอำชีพ 

 ข้อที่ 3 มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
   3.1 ยกตัวอย่างอาชีพที่ตนเองสนใจตามความใฝ่ฝันได้ 
   3.2 บอกอาชีพที่ตนเองสนใจได ้5 อาชีพ 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
    การรู้จักอาชีพที่หลากหลาย  

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน (ถ้ำมี) 
    ส ารวจความสนใจด้านอาชีพ 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
 ชั่วโมงท่ี 1 

   6.1 นักเรียนยกตัวอย่างชื่อและอาชีพของบุคคลที่นักเรียนรู้จักคนละ 1 - 2 ชื่อ เช่น ป้าแก้วขายส้มต า 
น้าสมศรีเป็นหมอนอนามัย ลุงดนัยเป็นต ารวจ เป็นต้น ครูเขียนชื่ออาชีพไว้บนกระดานโดยเลือกที่ไม่ซ้ ากัน 
   6.2 ครูและนักเรียนร่วมกันจัดประเภทของอาชีพ เช่น แรงงาน ค้าขาย เกษตรกรรม รับราชการ เป็นต้น 
   6.3 นักเรียนแต่ละคนเลือกอาชีพที่อยากเป็นใครตามรายชื่อ และอาชีพบนกระดานด าที่ครูเขียนไว้ หรือ
อาชีพอ่ืนที่ไม่มีบนกระดานด า และบอกเหตุผลในการเลือกบุคคลและอาชีพนั้นๆ 
   6.4 นักเรียนอภิปรายตามประเด็น ต่อไปนี้ 
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            1) ท าไมคนจึงประกอบอาชีพไม่เหมือกัน 
            2) การเลือกประกอบอาชีพของคนเรามีเหตุผลอย่างไร 
            3) การรู้เหตุผลในการประกอบอาชีพทุกอาชีพมีประโยชน์อย่างไร 
 6.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า “การประกอบอาชีพทุกอาชีพที่สุจริต มีประโยชน์ต่อตนเอง          
ในดา้นรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่เป็นคนว่างงาน ดังนั้น การเลือกประกอบอาชีพ 
จึงต้องมีความรอบคอบมีเหตุผลต่อการเลือกอาชีพอย่างถูกต้อง” 
        ชั่วโมงท่ี 2 

  6.6 ครูชี้แจงวิธีการท าแบบส ารวจความสนใจด้านอาชีพ 
  1) นักเรียนท าแบบส ารวจ หลังจากนั้นจับคู่เพ่ือนที่เลือกอาชีพล าดับที่ 1 เหมือนกันแล้วช่วยกันตอบ

ค าถามดังนี ้
  2) เพราะเหตุใดจึงสนใจอาชีพนี้มากท่ีสุด 
  3) นักเรียนมีจุดเด่นที่เหมาะสมกับอาชีพนี้อย่างไรบ้าง 

 6.5 สุ่มนักเรียนน าเสนอผลงาน ครูให้ข้อเสนอแนะ เสริมแรงชมเชยการน าเสนอผลงานนักเรียน 
 6.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป “ความสนใจในอาชีพ มีความสัมพันธ์กับความถนัดและคุณสมบัติอ่ืนๆ 

การส ารวจอาชีพที่สนใจในครอบครัว ชุมชนช่วยให้นักเรียนรู้จักอาชีพต่างๆมากขึ้น  เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน     
ในการเลือกประกอบอาชีพ จ าเป็นต้องมีความรอบคอบ และมีเหตุผลต่อการเลือกอาชีพอย่างเหมาะสม” 

 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
 7.1 ตัวอย่างอาชีพ 
          7.2 แบบส ารวจความสนใจด้านอาชีพ 
8. กำรวัดและประเมินผล   
            8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน/แบบส ารวจความสนใจในอาชีพ  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
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        8.3.2 การประเมินผลใบงาน  

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  
ยกตัวอย่างอาชีพที่ตนเองสนใจได้ อย่างน้อย 3 อาชีพ 

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
ไม่สามารถยกตัวอย่างอาชีพที่ตนเองสนใจได้ 
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ใบงำน 

เรื่อง ส ำรวจควำมสนใจด้ำนอำชีพ 

ชื่อ-สกุล.......................................................................................ชั้น...................เลขที่..... ......... 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนส ารวจอาชีพเพียง  5  อาชีพต่อไปนี้ นักเรียนชอบอาชีพใดมากที่สุด  
           โดยใส่เครื่องหมาย  หน้าอาชีพที่นักเรียนเลือก ถ้าไม่มีในแบบส ารวจสามารถเขียนเพ่ิมเติมได้ทั้ง  
           5 อาชีพ   
 

  
 นักฟุตบอล 
 นักร้อง 
 ดารา 
 นักกีฬาอาชีพ 
 ครูสอนฟุตเนส 
 เกษตรกร 
 นักโบราณคดี 
 ค้าขาย 
 มัคคุเทศน์น าเที่ยว 
 นักข่าว 
 พนักงานขายสินค้า 
 วิศวกร 
 ทนายความ 
 ขายสินค้าออนไลน์ 
 พนักงานล้างรถ 

 นักธุรกิจ 
 พนักงานธนาคาร 
 นักบิน 
 แอร์โฮสเตส 
 คร ู
 ช่างอุตสาหกรรม 
 พนักงานไปรษณีย์ 
 อาชีพอิสระ 
 ท าธรกิจส่วนตัว 
 ช่างเสริมสวย 
 นักบัญชี 
 ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 ซักอบรีด 
 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจต่างๆ 
 อ่ืน ๆ............................................................... 

สรุปอาชีพที่สนใจ 5 อาชีพ
1...................................2........................................... 
3...................................4........................................... 
5........................................................................... ..... 

เหตุผลที่สนใจอาชีพเหล่านี้
................................................................................ 
................................................................................ 
……………………………………………………………………… 

  
 

                                  

                                     

 



 

  

 

164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนว 

ด้ำนส่วนตัวและสังคม 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 25 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม ส่วนตัวและสังคม ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง  พัฒนำกำรตำมช่วงวัย                                   จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 
            นักเรียนอายุระหว่าง 9 – 12 ปี มีพัฒนาการทางร่างกาย ได้แก่ รูปร่างสูง และค่อนข้างจะผอมกว่า     
วัยอนุบาล เด็กชายและเด็ก หญิงจะมีน้ าหนักและส่วนสูงขนาดเท่าๆกัน มีน้ าหนักเพ่ิมขึ้นประมาณ 3 - 3.5 
กิโลกรัมต่อปี และมีความสูงเพ่ิมขึ้นปีละประมาณ 6 เซนติเมตร กล้ามเนื้อมีก าลังและท างานประสานกัน         
ของกล้ามเนื้อซับซ้อนมากขึ้น การใช้และบังคับกล้ามเนื้อต่างๆจะดีขึ้นมาก 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 
            ข้อที่ 1 1. รู้จักและเข้าใจตนเอง 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
            3.1 ส ารวจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย  

        3.2 สรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย  

4. สำระกำรเรียนรู้  
             การพัฒนาตามช่วงวัย   

5. ช้ินงำน/ภำระงำน  
            บันทึกการส ารวจร่างกาย  

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม  
       ชั่วโมงที่ 1    
          6.1 นักเรียนดูภาพที่แสดงพัฒนาการตามช่วงวัยแล้วเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ของร่างกายในช่วงวัยของตน
กับช่วงวัยที่ผ่านมา จากนั้นสุ่มนักเรียนตอบค าถาม  
          6.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าสิ่งต่าง ๆ ของร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม มีอะไรบ้างให้นักเรียน
ออกมาน าเสนอพัฒนาการตามช่วงวัยของตนเอง ครูประเมิน ตรวจสอบการน าเสนอพัฒนาการตามช่วงวัยและ
เสนอแนะเพ่ิมเติม 
          6.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม  
       ชั่วโมงที่ 2  
          6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมในชั่วโมงท่ี 1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ   
          6.5 แบ่งกลุ่มนักรียน กลุ่มละ 5-7 คน ให้นักเรียนช่วยกันส ารวจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทางร่างกายตามวัย 
และร่วมกันสรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย แล้วท าใบงานลงในแบบบันทึกการส ารวจร่างกาย และ
สรุปผลลงในแบบบันทึกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานรายบุคคล 
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          6.6 ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานของกลุ่ม ครูให้การเสริมแรงและชมเชยกลุ่มที่ท างานสมบูรณ์
และเพ่ิมเติมแก่กลุ่มที่ยังท างานไม่สมบูรณ์ ถูกต้องและครบถ้วน ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม 
 
7. สื่อ/อุปกรณ์ 
       7.1 ใบงานเรื่อง เล่าเรื่องจากจินตนาการ 
       7.2 ใบงานเรื่อง บันทึกการส ารวจร่างกาย 
       7.3 ใบงานเรื่อง  
 

8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                 8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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แบบบันทึกกำรส ำรวจร่ำงกำย 

 

ชื่อกลุ่ม.................................................................................................................... ............................ 

ชื่อสมาชิกในกลุ่ม   1……………………………………… 4………………………………………. 

     2……………………………………… 5………………………………………. 

     3……………………………………….. 

 

ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย 

 

รำยกำรที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงอย่ำงไร 
ข้อมูลที่กลุ่มบอก 
………………………………………………......…………………
……………………………….………………………………………
…………..………………………………………………....………
………………………………………….…………………………… 
 

 
………………………………………………......…………………
……………………………….………………………………………
…………..………………………………………………....………
………………………………………….…………………………… 

ข้อมูลที่เพิ่มเติม 
………………………………………………......…………………
……………………………….………………………………………
…………..………………………………………………....………
………………………………………….…………………………… 
 

 
………………………………………………......…………………
……………………………….………………………………………
…………..………………………………………………....………
………………………………………….…………………………… 
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แบบบันทึกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล 

ค ำชี้แจง  บันทึกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน และใบงานลงในช่องแล้วสรุประดับคุณภาพตามเกณฑ์ 

 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน 

สรุประดับคุณภำพ 
เล่ำเรื่อง เชื่อมโยง แต่งเรื่อง 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
 ดี  2 ใบงาน  ระดับคุณภาพ ดี 
 มี  ดีและพอใช่เท่านั้น ระดับคุณภาพ พอใช้ 
 มี ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง  
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 26 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม ส่วนตัวและสังคม                     ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง  รู้เขำ รู้เรำ                        จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

การรับรู้อารมณ์ของตนและผู้อ่ืน จะช่วยให้เราแสดงพฤติกรรมต่อบุคคลเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม      
การแสดงออกทางอารมณ์ที่ดี ย่อมส่งผลให้บุคคลมีความมั่งคงทางอารมณ์ ท าให้การด าเนินชีวิตในสังคมอยู่อย่างมี
ความสุข การรู้เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน รู้จักการจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม แสดงอารมณ์สอดคล้องกับวัย 
และสถานการณ์ จึงเป็นบุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์และมีอารมณ์เชิงบวก จะท าให้นักเรียนสามารถปรับตัว
เข้ากับผู้อ่ืนได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
     

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 
ข้อที่ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง 
ข้อที ่2 รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 อธิบายการเกิดความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของบุคคล 
3.2 ระบุความคิด ความรู้สึกของตนเองเมื่อกระทบกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 
3.3 จ าแนกความคิด ความรู้สึก อารมณ์ด้านบวกและลบได้ 
 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
4.1 การรับรู้อารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์ 
4.2 การรู้จักเข้าใจตนเองและผู้อื่น 
 

5. ช้ินงำน/ภำระงำน 
5.1 ใบงานเรื่อง หน้าฉัน อารมณ์ฉัน 
5.2 บันทึกการสังเกตความคิด ความรู้สึก อารมณ์ 
 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
      ชั่วโมงที่ 1    

6.1 ครนู าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ค าถาม เช่น  
               นักเรียนเคยโกรธหรือไม่ เพราะเหตุใด  

     นักเรียนเคยเสียใจหรือไม่ เพราะเหตุใด  
     นักเรียนเคยเกลียดหรือไม่ เพราะเหตุใด  
     นักเรียนเคยรักหรือไม่  เพราะเหตุใด 
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 แล้วร่วมกันสรุปการเกิดความคิด ความรู้สึก อารมณ์ว่าเกิดจากการมีสิ่งต่างๆ กระทบกับตัวเราดังแผนภูมิ 
       

 

 

 

 

 

 

เช่น  อากาศร้อนอบอ้าวมากกระทบตัวเรา เรารู้สึกร้อนอารมณ์ก็จะหงุดหงิด เป็นต้น 
  6.2  แจกกระดาษรูปหัวใจ ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนความคิด ความรู้สึก อารมณ์ท่ีเคยเกิดข้ึน       
พร้อมระบุสาเหตุ โดยเขียนแผ่นละ 1 ประเด็น และจะเขียนคนละก่ีแผ่นก็ได้  
             6.3 นักเรียนแต่ละคนน ากระดาษรูปหัวใจที่เขียนแล้วไปติดบนกระดาษแผ่นใหญ่ แยกตามลักษณะ 
ความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ 

ชั่วโมงที่ 2  
              6.4 น ากระดาษแผ่นใหญ่ในข้อ 3  (จากกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา) ร่วมอภิปรายให้ได้ข้อสรุป ดังนี้  
 

 

 

              6.5 นักเรียนแต่ละคนท าใบงานเรื่อง หน้าฉัน อารมณ์ฉัน 
6.6 นักเรียนรวมกลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 คน ร่วมกันพิจารณาผลงานของแต่ละคนแล้วสรุปเป็นภาพรวม

ของกลุ่ม ( ใช้ใบงาน เรื่อง หน้าฉัน อารมณ์ฉัน กลุ่มละ 1 ใบงาน) 
 6.7 นักเรียนได้รับแบบบันทึกการสังเกตความคิด ความรู้สึก อารมณ์ คนละ 1 แผ่น 
 6.8 นักเรียนปฏิบัติการสังเกตบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ ครู เพื่อน ผู้ปกครอง กลุ่มละ 1 คน 
 
 
 
 

สิ่งเร้า  1 

สิ่งเร้า 2 

สิ่งเร้า 3 

ตัวเรา ความคิด ความรู้สึก อารมณ ์
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7. สื่อ/อุปกรณ์ 
7.1 กระดาษรูปหัวใจ 3 เท่าของจ านวนนักเรียน 

 7.2 กระดาษชาร์ต 3 แผ่น 
 7.3 กระดาษกาวย่น 2 ม้วน  

       7.4 ใบงาน เรื่อง หน้าฉัน อารมณ์ฉัน  เท่าจ านวนนักเรียนร่วมกับจ านวนกลุ่มย่อย 
 7.5 แบบบันทึกการสังเกตความคิด ความรู้สึก อารมณ์ 
 
8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน/ตรวจบันทึกการปฏิบัติงานรายบุคคล  

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน/ แบบบันทึกการปฏิบัติงานรายบุคคล  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                 8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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แบบบันทึกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล 

ชื่อ.............................................................................................................................. 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานและใบงานลงในช่องแล้วสรุประดับคุณภาพตามเกณฑ์ 

ที ่ ชื่อ –สกุล 
ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน 

สรุประดับคุณภำพ 
หน้ำฉัน อำรมณ์ฉัน แบบบันทึก 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
 ดี  2 ใบงาน  ระดับคุณภาพ ดี 
 มี  ดีและพอใช่เท่านั้น ระดับคุณภาพ พอใช้ 
 มี ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง  
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กระดำษรูปหัวใจ ขนำด 3 x  3 

 

 

   ความคิด ความรู้สึก           สาเหต ุ

   อารมณ์ที่เคยมี 

 

 

 

 

 

กระดำษชำร์ต 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำรมณ์ 

ควำมรู้สึก 

เกลียด 

     ดีใจ     เสียใจ 

  รัก 

 กลัว  โกรธ 

อื่น ๆ  ตื่นเต้น 
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 เรื่อง “หน้ำฉัน อำรมณ์ฉัน” 

 

                 ลักษณะใบหน้า                 

อารมณ์   ความรู้สึก 

……………………………………… 

………………………………………                                                                                                          
…………………………..………….. 

………………………………………. 

………………………………………. 

…………………………………….. 

                                                                                                              

………………………………………. 

………………………………………. 

…………………………………….. 

…………………………..………….. 

 

ชื่อกลุ่ม.....................................................ชั้น........................ 

ชื่อสมาชิกในกลุ่ม   1………………………………………………………. 

     2………………………………………………………. 

   3………………………………………………………. 

     4………………………………………………………. 

   5………………………………………………………. 

     6………………………………………………………. 
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แบบบันทึกกำรสังเกต 

ควำมคิด ควำมรู้สึก อำรมณ์ 

 

วันที่ บุคคล อำรมณ์ ควำมรู้สึก รู้ได้อย่ำงไร 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

 

                 ชื่อผู้บันทึก............................................................................. 

                                                            ชั้น.................................................................................... ........... 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 27 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม                      ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง   รับได้ ใจเป็นสุข                จ ำนวน   2  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

บุคลิกภาพของบุคคลมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งด้านบวกและด้านลบ หากยอมรับความจริงก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้เหมาะสมได้ 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 
ข้อที่ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง 
ข้อที่ 4 ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 บอกความหมายบุคลิกภาพได้ 
3.2 อธิบายบุคลิกภาพของตนเองและเพ่ือนได้ 
3.3 แสดงการยอมรับบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่นทั้งด้านบวกและด้านลบได้ 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
บุคลิกภาพ 

5. ช้ินงำน/ภำระงำน 
5.1 การบันทึกบุคลิกภาพ 
 5.2 การวางแผนพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 

ชั่วโมงที่ 1   
6.1 นักเรียนศึกษาเอกสารความรู้เรื่อง บุคลิกภาพ 
6.2 นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้แผนภาพความคิด (mind map) ลงในกระดาษที่ครูแจกให้ 
6.3 นักเรียนและครูอภิปรายร่วมกันเพ่ือได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความหมายของบุคลิกภาพ และองค์ประกอบ

ของบุคลิกภาพ 
6.4 นักเรียนส่งแผนภาพความคิด ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม 

          ชั่วโมงท่ี 2  
6.5 นักเรียนรวมกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ผลัดกันบอกข้อมูลเกี่ยวกบบุคลิกภาพของตนเองทีละคนโดยมี

สมาชิกในกลุ่มเสริมให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
  6.6 นักเรียนแต่ละคนบันทึกข้อมูลบุคลิกภาพของตนที่ถูกต้องและสมบูรณ์ลงในแบบบันทึกบุคลิกภาพ 
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6.7 นักเรียนวิเคราะห์แบบบันทึกบุคลิกภาพของตนจากข้อ 6 เป็นด้านบวก และด้านลบ โดยท า
เครื่องหมาย + และเครื่องหมาย – หน้ารายการบุคลิกภาพ 

6.8 ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อลงสรุปในประเด็นต่อไปนี้ 
- บุคลิกภาพของแต่ละคนมี 2 ด้าน (บวกและลบ) 
- บุคลิกภาพด้านลบ หากเรายอมรับความจริงก็สามารเปลี่ยนแลงเป็นด้านบวกได้ 

6.9 น าบุคลิกด้านลบทุกรายการมาเขียนในแผน “วางแผนพัฒนาบุคลิกภาพ” แล้วให้ เวลา                 
1 สัปดาห์หาข้อมูลในการพัฒนาบุคลิกภาพด้านลบของตนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ บันทึกลงในแบบส่งครู ในสัปดาห์
ถัดไป  

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
7.1 กระดาษ A 4 เท่าจ านวนนักเรียน 
7.2 แบบบันทึกบุคลิกภาพ 
 7.3 แบบวางแผนพัฒนาบุคลิกภาพ 

8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                 8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
  

 

 



 

  

 

178 

แบบบันทึกบุคลิกภำพ 

 

          ชื่อ-สกุล ..............................................................................................ชั้น..................เลขที.่................. 

 

รำยกำรบุคลิกภำพของฉันที่ฉันรู้ 

 ( ) 1 

 ( ) 2 

 ( ) 3 

 ( ) 4 

 ( ) 5 

 ( ) 6 

 

รำยกำรบุคลิกภำพของฉันที่เพื่อนบอก 

 ( ) 1 

 ( ) 2 

 ( ) 3 

 ( ) 4 

 ( ) 5 

 ( ) 6 
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แบบวำงแผนพัฒนำบุคลิกภำพ 

 

ชื่อ-สกุล ..............................................................................................ชั้น..................เลขที.่................. 

 

บุคลิกภำพที่ต้องพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 28 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม ส่วนตัวและสังคม                      ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง  ค่ำของคน                         จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.สำระส ำคัญ 

ทุกคนมีคุณค่าในตนเอง มีศักยภาพสามารถพัฒนาตนเองได้ การเห็นคุณค่าของตนเองจะท าให้มีก าลังใจ   
มีความหวังและเป้าหมายชีวิตในการประพฤติปฏิบัติตนต่อไปและเห็นคุณค่าของผู้อ่ืนจะท าให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 
ข้อที่ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง 

      ข้อที่ 2 รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 บอกความรู้สึกที่ดีต่อร่างกายด้านบวกของตนเองและผู้อ่ืน 
3.1 บอกความรู้สึกที่ดีต่อความคิดด้านบวกของตนเองและผู้อื่น 
3.1 บอกความรู้สึกท่ีดีต่ออารมณ์และจิตใจด้านบวกของตนเองและผู้อื่น 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
 คุณค่าในตนเอง 

5. ช้ินงำน/ภำระงำน 
 เขียนคุณค่าของตนเองและคนอ่ืน 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
ชั่วโมงท่ี 1 
6.1 ครูน าเข้าสู่กิจกรรมโดยให้นักเรียนนั่งเป็นวง 
6.2 นักเรียนแต่ละคนได้รับซองแปล่า 1 ซอง และกระดาษขนาด 3 x 3 นิ้ว เท่าจ านวนนักเรียนในห้อง 

เขียนชื่อตนเองไว้หน้าซอง 
6.2 แต่ละคนส่งซองไปทางขวามือของตนเอง ผู้ที่ได้รับซองอ่านชื่อหน้าซองแล้วเขียนส่วนของร่างกาย

เจ้าของชื่อ ที่คิดว่าเป็นส่วนที่ดีลงในกระดาษ 3 x 3 นิ้ว ในซองละ 1 แผ่น ส่งต่อไปทางขวาเรื่อย ๆ จนซองกลับมา
สู่ เจ้าของชื่อครบทุกคน  แต่ละคนอ่านข้อความจากกระดาษที่อยู่ในซองทุกแผ่น แล้วเก็บไว้เพ่ือมาเรียนรู้            
ในชั่วโมงต่อไป 

6.3 ครูให้นักเรียนสรุปกิจกรรม และนัดหมายการเรียนในครั้งต่อไป 

 

 



 

  

 

181 

ชั่วโมงท่ี 2  
 6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันท าบทวนกิจกรรมในชั่วโมงที่ 1 ท าเช่นเดียวกับชั่วโมงที่ 1 แต่เปลี่ยนข้อความ   

ที่เขียนเป็นความคิดที่ดีของเจ้าของชื่อบนซองเช่นเดียวกับชั่วโมงที่ 1 แต่เปลี่ยนข้อความที่เขียนเป็นอารมณ์และ
จิตใจที่ดีของเจ้าของชื่อบนซอง 
           6.5 ให้นักเรียนบอกความรู้สึกแล้วอ่านข้อความท้ัง 3  ซองทีละคน 

  6.6 ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน เพ่ือได้ข้อสรุปดังนี้ 
                 1) ทุกคนมีสิ่งที่ดีอยู่ในตนเอง 
                 2) สิ่งที่ดีของเราคือคุณค่าของเราและสิ่งที่ดีของผู้อื่นคือคุณค่าของผู้นั้น 
                 3) การเห็นคุณค่าของตนเองจะท าให้บุคคลมีก าลังใจในการประพฤติปฏิบัติตนต่อไป 
                4) การเห็นคุณค่าของผู้อื่นจะท าให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
7.1 ซองขนาด 3 x 3 นิ้ว เท่าจ านวนนักเรียน 

    7.2 กระดาษขนาด 3 x 3 นิ้ว จ านวนชุดเท่ากับ 3 เท่า ของจ านวนนักเรียน และแต่ละชุดเท่ากับ     
จ านวนนักเรียน 
 

8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน/การตอบค าถาม 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน  ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ   

 

                 8.3.2 การประเมินผลงาน   
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ตอบค าถามตามประเด็น มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ตอบค าถามไม่สมเหตุผล ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ และไมต่รงต่อเวลา  
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 29 

 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม                      ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง  ผ่อนคลำย                        จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ     

สภาพครอบครัวและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลต่อการด ารงชีวิตของนักเรียน หากนักเรียน           
มีความเครียด และความวิตกกังวล จะส่งผลต่อการเรียนและสุขภาพของนักเรียนได้ ดังนั้น การจัดการ              
กับความเครียดและความวิตกกังวลจึงเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้นักเรียนสามารถปรับตัวและด ารงชีวิตในสังคม        
ได้อย่างมีความสุข 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 
ข้อที่ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง 
ข้อที่ 4 ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 บอกอารมณ์และความเครียดที่เคยเกิดขึ้นกับตนเองพร้อมสาเหตุ 
3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดที่ตนใช้ได้ผลมาแล้วกับกลุ่มเพ่ือนได้ 
3.3 สรุปวิธีการคลายเครียดที่จะเลือกไว้ใช้กับตนเอง 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
  อารมณ์และความเครียด 

5. ช้ินงำน/ภำระงำน 
5.1 ใบงานเรื่อง ประเด็นการอภิปราย 

  5.2 ใบงานเรื่อง Mind Map วิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียด 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
        ชั่วโมงท่ี 1 

6.1 ครูให้นักเรียนนั่งในอิริยาบถที่สบายและหลับตา แล้วท าจิตใจให้สบาย ลืมเรื่องวิตกกังวลต่างๆ   
ผ่อนคลาย แล้วเปิดเพลง/ดนตรี ให้นักเรียนฟัง ประมาณ 5 นาที จากนั้นให้นักเรียนลืมตาและผ่อนคลายให้สบายๆ 
    6.2 ครูให้นักเรียนอธิบายความรู้สึกก่อน ขณะ และหลังฟังเพลง/ดนตรี พร้อมทั้งบอกข้อดีของ 
ความรู้สึกดังกล่าว  
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    6.3 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม และร่วมกันอภิปรายถึงอารมณ์และความเครียดที่เคยเกิดขึ้นกับตนเอง 
พฤติกรรมที่แสดงออก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่แสดงออกพร้อมสาเหตุของอารมณ์และความเครียด 
ตามใบงานเรื่อง ประเด็นการอภิปราย 

6.4 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลการอภิปราย 
       ชั่วโมงท่ี 2 
    6.5 ครูเกริ่นน าถึงการแบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงอารมณ์และความเครียดที่เคยเกิดขึ้นกับตนเอง        
ในกิจกรรมแนะแนวครั้งที่แล้ว และให้นักเรียนช่วยกันสรุปผลการอภิปรายที่ได้ 
       6.6 ครูให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับอารมณ์และความเครียด ผลเสียที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียน 
            6.7 ครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในกลุ่มถึงวิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดที่ตนใช้ได้ผลแล้ว
น าเสนอวิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดที่ตนใช้ได้ผล ในรูปแบบ Mind Map ตามใบงานเรื่อง Mind Map     
วิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียด 

6.8 นักเรียนในแต่ละกลุ่มน าเสนอวิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดที่ตนใช้ได้ผล  
6.9 ครูให้นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนวิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดที่ตนใช้ได้ผลที่นักเรียน      

แต่ละคนจะเลือกใช้กับตนเองพร้อมบอกเหตุผล 
6.10 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายอารมณ์และความเครียด  
 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
  7.1 เสียงดนตรีผ่อนคลายจาก youtube เช่น 

               - ดนตรีผ่อนคลาย เสียงล าธาร นก https://www.youtube.com/watch?v=VdlkXxmKCGs      
             - ดนตรีคลายเครียด คลายสมอง https://www.youtube.com/watch?v=yoUvWQSj9VY  

                  - เพลงผ่อนคลายฟังสบายๆ สร้างสมาธิ ttps://www.youtube.com/watch?v=m1kZLkAo8Ak 
 7.2 ใบงานเรื่อง ประเด็นการอภิปราย  

      7.3 ใบงานเรื่อง Mind Map วิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียด 
 
8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VdlkXxmKCGs
https://www.youtube.com/watch?v=yoUvWQSj9VY
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  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 

                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                 8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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ใบงำน 

เรื่อง ประเด็นกำรอภิปรำย 

        กลุ่มท่ี..................................................สมาชิกกลุ่ม........................................................ ............ 

         ............................................................................................................................. ....................  

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 

 

อำรมณ์และควำมเครียด
ที่เคยเกิดขึ้นกับตนเอง 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำก
พฤติกรรมที่แสดงออก 

สำเหตุของอำรมณ์    
และควำมเครียด 
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ใบงำน 

เรื่อง Mind Map วิธีผ่อนคลำยอำรมณ์และควำมเครียด 

 

       กลุ่มท่ี..................................................สมาชิกกลุ่ม........................................................ ............ 

         ............................................................................................................. ....................................  

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนถึงวิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดที่ตน 
  ใช้ได้ผล และน าเสนอในรูปแบบ Mind Map  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีผ่อนคลำยอำรมณ์
และควำมเครียด 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 30 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม ส่วนตัวและสังคม             ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง  ชื่นชมยินดี               จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

การมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในครอบครัว เพ่ือน และบุคคลอ่ืน ๆ จะช่วยให้นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
อย่างมีความสุข หากนักเรียนรู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ อ่ืนจะก่อให้เกิดความส าเร็จและความสุข             
ในการด าเนินชีวิต การแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วยการชื่นชมผู้ อ่ืนจะช่วยให้เกิดความรัก ความนับถือ           
ความร่วมมือ และมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน การชมเชยที่จะสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดี เช่น ชมพฤติกรรมที่เพ่ิงเกิดขึ้น 
ใหม่ ๆ เป็นพฤติกรรมที่ท าได้ดี บอกความรู้สึกของเราต่อพฤติกรรมนั้นอย่างจริงใจ  
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม  

ข้อที่ 2 รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  
      ข้อที่ 4 ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
 3.1 แสดงให้ผู้อ่ืนทราบว่าเราชื่นชมการกระท าท่ีดีงามของเขา  
    3.2 แสดงวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  
     3.3 ระบุวิธีการแสดงความชื่นชมผู้อื่นอย่างหลากหลาย  

3.4 แสดงความชื่นชมให้ผู้อื่นรับรู้ได้  

4. สำระกำรเรียนรู้  
4.1 การสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคคลอื่น  
4.2 การส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มี 3 ปัจจัย คือ  
     1) การชมเชยหรือชื่นชมที่เหมาะสม 
     2) การติเพ่ือก่อ 
     3) การแก้ไขความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ 

5. ช้ินงำน/ภำระงำน 
 5.1 เขียนค าชมเชยผู้อ่ืน 
          5.2 ชมคลิปวีดิโอ เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพ  
          5.3 แสดงความรู้สึกเมื่อได้รับค าชมและกล่าวชื่นชมเพ่ือน 
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6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
      ชั่วโมงที่ 1 

6.1  ครูให้นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับค าชื่นชมผู้อื่นแล้วร่วมกันเขียนบนกระดาน 
6.2 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ให้ทั้งสองกลุ่มหันหน้าเข้าหากัน แล้วร่วมกันร้ องเพลงหรือ  

เปิดเพลงประกอบขณะร้องเพลงให้นักเรียนเดินเป็นวงกลม เมื่อเพลงหยุดลงให้นักเรียนหันหน้าเข้าหากัน        
แล้วกล่าวชื่นชมเพ่ือนที่อยู่ตรงหน้าของนักเรียน 

6.3 ครูให้นักเรียนบรรยายความรู้สึกเมื่อได้รับค าชื่นชมจากผู้อื่น และความรู้สึกเมื่อกล่าวชื่นชมผู้อื่นพร้อม
ทั้งให้บรรยายหน้าตา ท่าทาง บุคลิกลักษณะของบุคคลที่กล่าวชื่นชมผู้อื่นและผู้ที่ได้รับค าชื่นชม 

6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้จากกิจกรรม 

      ชั่วโมงที่ 2 
6.5 ครูเปิดคลิปวีดิโอ เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพ เมื่อจบแล้วครูให้นักเรียนร่วมกันเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ดังนี้ 
1) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปวีดิโอเกี่ยวกับอะไร  
2) ล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างไร 
3) มีบุคคลใดเก่ียวข้อง และแต่ละคนท าอะไร  
4) ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 

         6.6 ครูให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว เพ่ือน และบุคคลอ่ืน 
      6.7 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม จับสลากเลือกภาระงาน (การสร้างสัมพันธภาพกับในครอบครัว       
หรือเพ่ือน หรือบุคคลอ่ืน) แล้วร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพกับในครอบครัวหรือเพ่ือน
หรือบุคคลอื่น 

6.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้จากกิจกรรม 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
คลิปวีดิ โอ เรื่อง การสร้ างสัมพันธภาพ https://www.youtube.com/watch?v=ivZd3RMK1m0       

(ก ารสร้ า งสั ม พั น ธภ าพกั บ เพ่ื อน ) https://www.youtube.com/watch?v=7UA5Ywi7 zaE (ก ารสร้ า ง
สัมพันธภาพกับครอบครัวและบุคคลอ่ืนๆ) หรือคลิปวีดิโออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  
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  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                 8.3.2 การประเมินผลงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน เขียนชมเชย กล่าวค าชื่มชนเพื่อนได้ แสดงออกอย่างเหมาะสมทั้งบุคลิก ท่าทาง   

กล่าวความรู้สึกต่อผู้อื่นที่แสดงความชื่นชมได้ 
ไม่ผ่าน ไม่สามารถเขียนชมเชยเพ่ือนได้ ไม่กล้าแสดงออกทางในทางเหมาะสม 

กล่าวชมเชยเพื่อนและแสดงความรู้สึกชื่นชมผู้อื่นไม่ได ้ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 31 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม ส่วนตัวและสังคม                    ประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 
เรื่อง  กำรควบคุมอำรมณ์                     จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

เมื่อมีอารมณ์โกรธ หากไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จะน ามาซึ่งการทะเลาะวิวาท นักเรียนต้องรู้จัก
ควบคุมอารมณ์ของตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น นับ 1 – 10 ขอเวลาสงบสติอารมณ์ รู้จักขอบคุณ รู้จักขอโทษ 
รู้จักให้อภัย เป็นต้น เมื่อมีสถานการณ์ที่ท าให้นักเรียนโกรธ ไม่พอใจ แล้วนักเรียนไม่รู้จักการควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะท าให้รู้สึกเสียใจได้ภายหลังหรือส่งผลเสียต่างๆ ต่อนักเรียน หากนักเรียนสามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้จะท าให้สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองอย่างมีสติและสร้างสรรค์ 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 
ข้อที่ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง 

      ข้อที่ 3 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 3.1 บอกอารมณ์ของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ  
 3.2 ศึกษาวิธีการควบคุมอารมณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

3.3 บอกวิธีการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
 การควบคุมอารมณ์ 
5. ช้ินงำน/ภำระงำน 
 - 
6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 

ชั่วโมงท่ี 1 
6.1 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เป็นคนใบ้ค า กลุ่มที่ 2 เป็นคนทายค าใบ้ ซึ่งเป็นค าใบ้

เกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆ  
6.2 ครูให้นักเรียนร่วมกันแบ่งปันความรู้สึกท่ีได้จากการท ากิจกรรม เช่น  
       - ความรู้สึกของคนที่ใบ้ค าและคนที่ทายค าใบ้ 
       - ความแตกต่างทางสีหน้า ท่าทาง และการแสดงออกของอารมณ์ต่างๆ ของคนที่ใบ้ค า 
       - สาเหตุการแสดงออกของอารมณ์ต่างๆ  
       - ความรู้สึกของคนที่เห็น/ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่แสดงอารมณ์ต่างๆ 
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6.3 ครูแจกใบความรู้ เรื่อง การควบคุมอารมณ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอารมณ์และวิธีการควบคุม
อารมณ์ต่างๆ  

6.4 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้เพ่ิมเติม และให้ศึกษาวิธีการควบคุมอารมณ์จากเว็บไซต์ 
เอกสาร/หนังสือ บุคคลใกล้ชิดแล้วน ามาเสนอในครั้งถัดไป 

6.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้จากกิจกรรม 
     ชั่วโมงท่ี 2 

6.6 ครูเกริ่นน าถึงการแสดงออกทางอารมณ์และวิธีการควบคุมอารมณ์และให้นักเรียนร่วมกันทบทวน     
ถึงภาระงานท่ีมอบหมายในกิจกรรมแนะแนวครั้งที่แล้ว 
      6.7 ครูให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาวิธีการควบคุมอารมณ์จากเว็บไซต์ /เอกสาร/หนังสือ         
บุคคลใกล้ชิด 
      6.8 ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมถึงวิธีการควบคุมอารมณ์แล้วร่วมกันสรุปวิธีการ
ควบคุมอารมณ์ที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้และหรือจะพยายามปฏิบัติ เพ่ือให้การแสดงออกทางอารมณ์             
มีความเหมาะสมต่อไป 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
7.1 ป้ายค าใบ้ เช่น อารมณ์ดี โกรธ เครียด วิตกกังวล ไม่พอใจ อาย เศร้า ง่วง ตกใจ หิว เหนื่อย           

มีความสุข ตกใจ กลัว ตลก ตกหลุมรัก เสียใจ เกลียด ฯลฯ 

7.2 ใบความรู้เรื่อง การควบคุมอารมณ์ 

8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  
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                                      8.3.2 การประเมินผลใบงาน  

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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          ใบควำมรู้ 

             เรื่อง  กำรควบคุมอำรมณ์ 

การควบคุมอารมณ์ หมายถึง แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์เป็นความสามารถ
ในการจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม การเข้าใจความรู้สึกของตนเอง การควบคุมอารมณ์ตนเอง เห็นอกเห็น
ใจผู้อ่ืน การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือมองโลกในแง่ดี 
 อารมณ์และการแสดงออกท่ีเหมาะสม มีหลักอยู่ 8 ประการ คือ  
            1) ความสามารถในการสนใจ เข้าใจและรู้จักพ่อแม่ เพื่อนฝูง หรือบุคคลรอบข้างด้วยมีมนุษยสัมพันธ์  
ที่ดี สามารถปรับอารมณ์ตนเองได้กับทุกสถานการณ์  
   2) การรู้จักใช้คนให้เป็นใช้คนให้เหมาะสมกับบุคคล เวลา และเหตุการณ์รู้จักกล่าวค ายกย่อง ชมเชยผู้อ่ืน   
            3) การรู้จักแสดงอารมณ์รัก ชอบ เกลียด กล้าแสดงออกและกล้าพูด  
   4) การรู้จักอารมณ์รัก ชอบ เกลียดจากผู้อื่นได้  
            5) การยอมรับสิ่งทดแทน เมื่อไม่มีสิ่งที่เราพอใจ ก็ให้พอใจกับสิ่งที่มีอยู่  
            6) กล้าเผชิญกับประสบการณ์ต่างๆ ด้วยการเตรียมพร้อมที่จะพบกับสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง  
            7) การรู้จักจับค าพูดและสีหน้าของผู้อื่นเป็น  
   8) การรู้จักแสดงออกในทางสร้างสรรค์ เช่น กล้าอาสาที่จะช่วยผู้อ่ืน  
 วิธีจัดกำรกับอำรมณ์ของตนเอง 

   การจัดการกับอารมณ์เป็นความรับผิดชอบของตนเองการเปลี่ยนแปลงตนเองต้องมีความตั้งใจที่จะ
เปลี่ยนแปลง หมั่นฝึกฝนตนเอง ให้ก าลังใจตนเอง ฝึกให้เป็นคนอารมณ์ดีอยู่เสมอ การฝึกทักษะการจัดการกับ
อารมณ์ มีดังนี้ 
            1) รู้จักและรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง 
   2) รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง 
            3) รู้จักรอคอย 
   4) รู้จักเห็นอกเห็นใจ และไวต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น 
            5) รู้จักรักษาสายสัมพันธ์ 

 วิธีการเสริมสร้างอารมณ์ดี มีความสุข พ.ญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล (2546) กล่าวสรุปไว้ในเอกสาร 
การสอนทักษะชีวิต สรุปได้ดังนี้  

 1) การมีเจคติเชิงบวกและความคิดเชิงบวก   
           2) ฝึกตนเองให้มีอารมณ์ขัน  
           3) ฝึกมองคนอ่ืนในด้านบวก  
           4) รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
           5) การรู้สึกดีต่อตนเอง  
           6) ทบทวนการแสดงออกทางอารมณ์ของตนเอง   
           7) ฝึกสติ ฝึกการผ่อนคลายตนเอง  
           8) รู้จักการประเมินสถานการณ์และอารมณ์          
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 32  
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม ส่วนตัวและสังคม  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 – 6  
เรื่อง  มิตรไมตรี                                จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
1. สำระส ำคัญ  
          การสื่อสารเป็นการติดต่อกันระหว่างบุคคลหลายระดับ เช่น เพ่ือน ครู พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย พ่ีน้อง ฯลฯ    
ซึ่งการใช้ค าพูดและกิริยาสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนักเรียน             
ที่มมีารยาทดีในการสื่อสารจะท าให้นักเรียนเป็นที่รัก ได้รับความประทับใจ ค าชื่นชมจากบุคคลที่นักเรียนสื่อสารด้วย  
การสื่อสารกับผู้อ่ืนมีข้อควรค านึงถึงการพูดให้เหมาะสมกับบุคคล และการพูดให้เหมาะกับกาลเทศะจะช่วยให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น  
 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 
            ข้อที ่2 รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
            ข้อที่ 3 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
        3.1 บอกมารยาทที่ดีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
        3.2 อธิบายวิธีแสดงมารยาทที่ดีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
        3.3 แสดงมารยาทที่ดีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
           4.1 การสื่อสารที่ดี 
           4.2 มารยาทในการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
5. ช้ินงำน/ภำระงำน 
           5.1 การแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับการสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ 
           5.2 ใบงาน เรื่อง มิตรไมตรี 
 
6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
       ชั่วโมงที่ 1   
           6.1 ครูให้นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับ 
                - ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนมีการสื่อสารกับบุคคลใดบ้าง 
                - นักเรียนมีการสื่อสารกับแต่ละบุคคลอย่างไร 
                - นักเรียนคิดว่า มารยาทที่ดีในการสื่อสารกับผู้อ่ืนเป็นอย่างไร   

            6.2 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วจับสลากแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ให้เวลา
แสดงกลุ่มละ 5 นาที 
           6.3 ครูให้นักเรียนร่วมกันอธิบายถึงวิธีแสดงมารยาทที่ดีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน   
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         ชั่วโมงท่ี 2  
           6.4 ครูเกริ่นน าถึงวิธีแสดงมารยาทที่ดีในการสื่อสารกับผู้อื่นในกิจกรรมแนะแนวครั้งที่แล้วและให้นักเรียน
ร่วมกันทบทวนถึงวิธีแสดงมารยาทที่ดีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
           6.5 ครูให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับมารยาทที่ดีในการสื่อสารกับผู้อื่น 
          6.6 ครูให้นักเรียนทบทวนตนเองถึงจุดเด่นและสิ่งที่ควรเพ่ิมเติมในการแสดงมารยาทที่ดีในการสื่อสาร    
กับผู้อ่ืน ตามใบงาน เรื่อง มิตรไมตรี 
           6.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้จากกิจกรรม  
 
7. สื่อ/อุปกรณ์ 
           7.1 สลากในการแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับการสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้แก่ 
                   - การสื่อสารกับเพ่ือน  
                   - การสื่อสารกับพ่อแม่ 
                   - การสื่อสารกับครู 
                   - การสื่อสารกับบุคคลที่ไม่รู้จักเพ่ือขอความช่วยเหลือ 
                   - การสื่อสารกับปู่ย่าตายาย 
           7.2 ใบงานเรื่อง มิตรไมตรี 
 
8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                 8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไมถู่กต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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ใบงำน 

เรื่อง มิตรไมตรี 

ชื่อ-สกุล............................................................................................ชั้น................เลขที่.................. 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนทบทวนตนเองแล้วบอกจุดเด่นและสิ่งที่ควรเพิ่มเติมในการแสดงมารยาทที่ดี 
            ในการสื่อสารกับผู้อ่ืนลงในช่องว่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเด่น 

สิ่งที่ควรเพิ่มเติม 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 33 
 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม ส่วนตัวและสังคม ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง  ทักษะในศตวรรษที่ 21                                     จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 
          โลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักเรียนเป็นบุคคลหนึ่งที่จะต้องด าเนินชีวิต 
ในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นนักเรียนจึงจ าเป็นและควรมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้การเรียนรู้การด ารงชีวิต 
และการประกอบอาชีพ  
 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 
           ข้อที่ 4 ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

        3.1 บอกความส าคัญของการมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ 
        3.2 บอกความสัมพันธ์/เชื่อมโยงของทักษะในศตวรรษท่ี 21 กับนักเรียนได้ 
 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
           ทักษะที่ส าคัญในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21   

4.1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
            4.2 ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี   
            4.3 ทักษะชีวิตและอาชีพ 
 

5. ช้ินงำน/ภำระงำน 
            การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 
6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
      ชั่วโมงที่ 1   
         6.1 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วแจกกระดาษ A4 กลุ่มละ 1 แผ่น หนังสือ จ านวน 6 เล่ม (ความสูงเท่ากัน) 
และเหรียญขนาดต่าง ๆ รวม 30 เหรียญ 
        6.2 จากนั้นให้แต่ละกลุ่มวางหนังสือเป็น 2 กอง กองละ 3 เล่ม ระยะห่างกันพอสมควร แล้วน ากระดาษ A4 

วางไว้ระหว่างกองหนังสือ แล้วให้นักเรียนค่อย ๆ วางเหรียญลงบนกระดาษให้ได้มากท่ีสุด  
          6.3 ครูให้นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาวิธีการแก้ปัญหา
เพ่ือให้วางเหรียญได้มากที่สุด 
          6.4 ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปถึงทักษะที่นักเรียนใช้ในการท ากิจกรรม การวางแผน การแก้ปัญหาและ
ความสัมพันธ์/เชื่อมโยงของทักษะที่ใช้กับตนเองได้  
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       ชั่วโมงที่ 2  
          6.5 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนถึงทักษะที่นักเรียนใช้ในการท ากิจกรรม การวางแผน การแก้ปัญหา 
และความสัมพันธ์/เชื่อมโยงของทักษะที่ใช้กับตนเองได้ในกิจกรรมครั้งที่แล้ว 
          6.6 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 แล้วแบ่งกลุ่ม ครูแจกป้ายค าให้                  
แต่ละกลุ่ม (จ านวนกลุ่มละเท่ากัน)  
          6.7 ครูติดป้ายทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสารเทศ สื่อ เทคโนโลยี  และทักษะชีวิต          
และอาชีพบนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนน าป้ายค าที่ได้รับไปติดใต้ทักษะข้างต้น 
          6.8 ครูให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามใบความรู้เรื่อง ทักษะในศตวรรษท่ี 21 และเฉลยกิจกรรมข้างต้น 
        6.9 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้จากกิจกรรม ความสัมพันธ์/เชื่อมโยงของทักษะที่ใช้กับตนเองได้
ในกิจกรรมครั้งที่แลว้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
7.1 กระดาษ A4 กลุ่มละ 1 แผ่น  
7.2 หนังสือ จ านวน 6 เล่ม (ความสูงเท่ากัน) 
7.3 เหรียญขนาดต่าง ๆ รวม 30 เหรียญต่อกลุ่ม 

         7.4 ป้ายค าเรื่อง ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ขนาด A4) 
 

8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงานกลุ่ม 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงานกลุ่ม  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                 8.3.2 การประเมินผลงาน  
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินผลงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา   

ไม่ผ่าน ผลงานกลุ่มไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา   
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ใบควำมรู้  

เรื่อง ทักษะในศตวรรษที่ 21 

  

ที่มา : http://www.okmd.or.th/okmd-opportunity/new-

gen/262/ 

http://www.okmd.or.th/okmd-opportunity/new-gen/262/
http://www.okmd.or.th/okmd-opportunity/new-gen/262/
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ป้ำยค ำ  

เรื่อง ทักษะในศตวรรษที่ 21 

 

ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม   ทักษะสำรสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี   ทักษะชีวิตและอำชีพ   

คิดสร้างสรรค์ อัพเดททุกข้อมูลข่าวสาร มีความยืดหยุ่น 

ใส่ใจนวัตกรรม รู้เท่าทันสื่อ รู้จักปรับตัว 

มีวิจารณญาณ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ริเริ่มสิ่งใหม่ 

แก้ปัญหาเป็น ฉลาดสื่อสาร ใส่ใจดูแลตัวเอง 

สื่อสารดี  รู้จักเข้าสังคม 

เต็มใจร่วมมือ  เรียนรู้วัฒนธรรม 

  มีความเป็นผู้น า 

  หมั่นหาความรู้รอบด้าน 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 34 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม ส่วนตัวและสังคม                       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4-6 
เรื่อง  สำรเสพติด                  จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 
           ปัจจุบันปัญหาเสพติดเป็นปัญหาบ่อนท าลายความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย       
ที่ส าคัญ นับเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่จะเข้ามาท าลายความสงบสุขของครอบครัวชุมชนและสังคม         
โดยรวมการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นแนวทางท่ีส าคัญแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาดังกล่าว 
 

2.สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม  
           ข้อที่ 1 รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

 3.1 บอกความหมายของสารเสพติดได ้ 
 3.2 มีทักษะในการป้องกันสารเสพติดได ้  
 3.3 ระบวุิธีการป้องกันปัญหาสารเสพติดได ้ 
 

4. สำระกำรเรียนรู้  
          4.1 สารเสพติด  
          4.2 ทักษะในการป้องกันสารเสพติด 
 

5. ชิ้นงำน/สำระงำน 
            5.1 ทดสอบความรู้เรื่องสารเสพติด 
            5.2 เล่นเกม เสือกินวัว  
 

6.วิธีกำรจัดกิจกรรม 
          ชั่วโมงท่ี 1 
           6.1 ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเก่ียวกับอันตรายจากสารเสพติดแล้วให้นักเรียนช่วยกันยกกรณี
ตัวอย่างที่เกิดข้ึนในสังคมที่ปรากฏในข่าวหรือสื่ออ่ืนๆ            
           6.2 ให้นักเรียนร่วมกันบอกความหมายของสารเสพติดตามที่นักเรียนเข้าใจ แล้วครูอธิบาย               
ให้นักเรียนทราบว่า สารเสพติด  หมายถึง ยา หรือสารเคมี  หรือวัตถุชนิดใดๆก็ตาม เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย        
แล้วไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน สูบ ฉีด ดม  หรืออ่ืนๆ  แล้วก่อให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพสารเสพติด              
           6.3 ให้นักเรียนศึกษาประเภทของสารเสพติดใบงาน  
           6.4 นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับประเภทของสารเสพติด และท าใบงาน เรื่อง ประเภทของสารเสพติด  
           6.5 นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่ติดสารเสพติด  และยกตัวอย่างพฤติกรรม 
หรือลักษณะอาการที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนของผู้ติดสารเสพติด  
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           6.6 ให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับลักษณะและอาการของผู้ติดสารเสพติดจากหนังสือ 
           ชั่วโมงท่ี 2 
            6.7 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการใช้     
สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุจากหนังสือเรียนและแหล่งสืบค้นอ่ืนๆโดยครูก าหนดประเด็นศึกษา
ดังนี้       
                กลุ่มท่ี  1 การใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค       
                กลุ่มท่ี  2 การใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุ                
           6.8 ครูให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียนในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่จะต้องมีการแบ่งหน้าที่กัน
รับผิดชอบให้ชัดเจนและมีความตรงต่อเวลา  เพ่ือให้การท างานร่วมกันส าเร็จตามที่ ได้ตั้ งเป้าหมายไว้   
           6.9 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้น รวบรวมข้อมูลต่างๆ  แล้วน ามาอภิปรายและสรุปความรู้ร่วมกัน                
           6.10 ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการน าเสนอความรู้หน้าชั้นเรียนในรูปแบบต่างๆ            
ที่เป็นมติของกลุ่มโดยครูเน้นย้ าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมในการน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์                 
           6.11 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและเปิดโอกาสให้เพ่ือนต่างกลุ่มตั้งค าถาม            
ที่เป็นข้อสงสัยของกลุ่ม แล้วตอบค าถามให้ถูกต้องและชัดเจน หากการตอบค าถามยังมีข้อบกพร่องให้ครูแก้ไข 
หรืออธิบายเพิ่มเติมให้ถูกต้อง                    
           6.12 ครูชมเชยนักเรียนที่ตั้งใจท ากิจกรรมในชั้นเรียนและเน้นย้ าให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้       
ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและบุคคลอ่ืน                    
           6.13 ให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง การป้องกันปัญหาสารเสพติด เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนตรวจสอบ   
ความถูกต้อง ก่อนน าส่งครูตรวจ 
 
7. สื่อ/อุปกรณ์ 
          7.1 แบบทดสอบความรู้เรื่อง สารเสพติด 
          7.2 ใบความรู้ เรื่อง สารเสพติด 
          7.3 ใบงานเรื่อง การป้องกันปัญหาสารเสพติด  
 8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงานทดสอบความรู้ เรื่อง สารเสพติด  

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบทดสอบความรู้ เรื่อง สารเสพติด  
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  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                 8.3.2 การประเมินผลการทดสอบ  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ทดสอบได้คะแนน ร้อยละ 70 ขึ้นไป และส่งงานตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ทดสอบได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70 และส่งงานไม่ตรงต่อเวลา  
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แบบทดสอบควำมรู้ เรื่องสำรเสพติด 

 

ค ำชี้แจง   ใหน้ักเรียนเขียนเครื่องหมำย X  ทับตัวอักษรหน้ำข้อที่ถูกที่สุด 

1. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะส าคัญของสิ่งเสพติด 
ก. เสียเงินโดยใช่เหตุ 
ข. เกิดอาการดื้อยา 
ค. สุขภาพร่างกายทรุดโทรมลง 
ง. เกิดอาการขาดยาถอนยา หรืออยากยา 
จ. มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

2. สิ่งเสพติดที่มีโทษต่อร่างกายประเภทกดประสาทคือข้อใด 
ก. กัญชา 
ข. โคเคอีน 
ค. มอร์ฟีน 
ง. ใบกระท่อม 
จ. แอมเฟตามิน 

3. กัญชาแอล.เอส.ดี. เป็น สิ่งเสพติดให้โทษที่กดประสาทประเภทใด 
ก. ประเภทกดประสาท 
ข. ประเภทหลอนประสาท 
ค. ประเภทกระตุ้นประสาท 
ง. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน 
จ. ประเภทกดประสาทและกระตุ้นประสาท 

4. ยาเสพติด ประเภท 1 แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522คือข้อใด 
ก. กัญชา  ข. มอร์ฟีน 
ค. โคเดอีน  ง. เฮโรอีน 
จ. พืชกระท่อม 

5. องค์การอนามัยโลกได้จัดให้แอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดเพราะเหตุใด 
ก. เมื่อดื่มแล้วจะติด 
ข. มีโทษเช่นเดียวกับสิ่งเสพติดอ่ืนๆ 
ค. ท าให้เศรษฐกิจของชาติตกต่ า 
ง. ถูกทั้ง ก และ ข 
จ. ผิดทั้ง ก และ ข 
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6. ด้านใด ไม่ถือว่า เป็น โทษของยาเสพติด 
ก. ด้านสังคม 
ข. ด้านเศรษฐกิจ 
ค. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ง. ด้านสุขภาพอนามัย 
จ. ด้านความม่ันคงของชาติ 

7. สาเหตุใดที่เป็นสาเหตุส าคัญมากที่สุด ที่ท าให้เยาวชนไปสู่ยาเสพติด 
ก. แฟน 
ข. เพ่ือน 
ค. ชุมชน 
ง. โรงเรียน 
จ. ครอบครัว 

8. สถานที่ใดท่ีใช้วิธีการแก้ไขผู้ติดยาเสพติดแบบพ้ืนบ้านคือข้อใด 
ก. ถ้ ากระบอก 
ข. สถานีอนามัย 
ค. โรงพยาบาลศูนย์ 
ง. โรงพยาบาลประจ าจังหวัด 
จ. ศูนย์บ าบัดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

9. ข้อใด ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ก. การคงภาวการณ์ติดยาเสพติดไว้ 
ข. การช่วยให้เลิกใช้ยาเสพติดอย่างเด็ดขาด 
ค. การช่วยให้ใช้ยาเสพติดประเภทอ่ืนทดแทน 
ง. การคงภาวการณ์และใช้ยาเสพติดประเภทอ่ืนทดแทน 
จ. การใช้มาตรการตามกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามให้หมดสิ้น 

10. กิจกรรมชุมชนบ าบัดแบบใดที่เป็นการซักถามของสมาชิกต่อหน้าสมาชิกเพ่ือสอบสวนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
ก. การสัมภาษณ์ 
ข. การเผชิญหน้า 
ค. การประชุมตอนเช้า 
ง. การว่ากล่าวตักเตือน 
จ. การเรียนรู้ประสบการณ์ 

แบบเฉลย 

1   ก 2     ก 3    จ 4    ง 5     ง 6    ค 7     ข 8    ก 9   ข 10   ก 
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ใบงำนเรื่อง กำรป้องกันปัญหำสำรเสพติด 

ชื่อ-สกุล.................................................................................ชั้น......................เลขที่........ ........... 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค ำตอบลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง 

1. ความหมายของ "ยาเสพติด" คือ 
............................................................................................................................. ......................................... 
2. ยาเสพติดให้โทษ แบ่งตามลักษณะการออกฤทธิ์ที่มีต่อร่างกายตามประเภทอะไรบ้าง 
........................................................................................................................................... ........................... 
3. ยกตัวอย่างยาที่ท าให้ประสาทหลอนมาสัก 3 ชื่อ 
......................................................... .............................................................................................................  
4. โทษของยาเสพติดด้านสุขภาพอนามัย มีอะไรบ้าง บอกมา 3 อย่าง 
....................................................................................... ...............................................................................  
5. สาเหตุส าคัญที่ท าให้เยาวชนติดยาเสพติด คืออะไร 
............................................................................................................................. ......................................... 
6. การที่สังคมไม่ยอมรับครอบครัวตัวเองยังแสดงท่าทีดูถูกเป็นสาเหตุในการติดยาเสพติดด้านใด 
............................................................................................................................. ......................................... 
7. วัตถุประสงค์ของการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดคืออะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ........................................ 
8. ยาเสพติดชนิดร้ายแรงสามารถท าให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขเคลิบเคลิ้มมากกว่าปกติที่เรียกกันในภาษาอังกฤษ 
   ว่าอะไร 
............................................................................................................................. ........................................ 
9. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการใช้ยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรมคือปัจจัยใด 
............................................................................................................................. ........................................ 
10. สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้โทษโดยเฉพาะที่เรียกว่าอะไร 
................................................................................................................................................. .................... 
12. ทักษะชีวิตที่จ าเป็นต้องใช้ในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด มีทักษะที่จ าเป็นอะไรบ้าง ให้ระบุอย่างน้อย 3 
ทักษะ 
1............................................................................2................................................ ........3......................................... 
  
11. ให้นักเรียนเสนอวิธีการป้องกันปัญหายาเสพติด จะมีแนวทางป้องกันตนเองจากพิษภัยยาเสพติดได้อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ..................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................... 
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ใบปฏิบัติกิจกรรม  

เรื่อง กำรป้องกันสำรเสพติด 

กิจรรมภำคสนำม 

การป้องกันสารเสพติด 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

เพ่ือให้นักเรียนมีแนวคิดการป้องกันสารเสพติด 

ค ำชี้แจง 

1. นักเรียนอ่านแบบประเมินโอกาสแล้วตอบค าถาม 
2. ส ารวจผลการประเมินตามสภาพความเป็นจริง 
3. สรุปแนวคิดท่ีได้จากกิจกรรม 

วิธีด ำเนินกิจกรรม 

1. ครูใช้ห้องกิจกรรมที่ไม่มีโต๊ะเก้าอ้ี ให้นักศึกษา เล่นเกม “เสือกินวัว” 

วิธีกำร 

ให้นักเรียนทุกคนจับมือล้อมกันเป็นวงกลมเสมือนรั้ว  พยายามกั้นไม่ให้เสือเข้าไปกินวัว แต่อาจยอม
แลกเปลี่ยนวัวกับสิ่งของที่เสือเสนอให้ได้ ถ้าพอใจ 

   รอบแรก ขออาสาสมัคร 5 คน แสดงเป็นวัวอยู่กลางวง และอาสาสมัครอีก 5คน แสดงเป็นเสือ มีหน้าที่
ท าทุกวิถีทาง เช่น ใช้แรงดันพูดจาหว่านล้อมต่อรอง หรือ ใช้ของแลกเปลี่ยนเพ่ือผ่านด่านวงกลมเข้าไป กินวัวที่อยู่
กลางวงให้ได้ (ห้ามใช้วิธีรุนแรง) 

  รอบที่สอง ขออาสาสมัครเสือเพ่ิมขึ้นเป็น 10-15 คน พยายามหาแนวทางเข้าไปกินวัวที่อยู่กลางวงให้ได้ 
(ให้จ านวนเสือและรั้ว ใกล้เคียงกัน) 

2. ครูให้สัญญาณเริ่มและหยุดกิจกรรม ทั้งสองรอบ 
3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน อภิปรายและตอบค าถามตามใบปฏิบัติกิจกรรม 
4. ตัวแทนกลุ่มรายงานครูรวบรวมข้อสรุปและอภิปรายเพ่ิมเติมตามใบความรู้แนวคิดท่ีควรได้ 
5. ให้นักเรียนแต่ละคนคิดค าพูดในเชิงปฏิ เสธหรือหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดที่ เป็นข้อเตือนใจ             

ของนักศึกษาเองสั้นๆ แล้วให้แต่ละคนพูดออกมาโดยก าหนดว่าค าพูดของนักศึกษา จะต้องไม่ซ้ ากับเพ่ือน ถ้าเผอิญ
ซ้ ากับเพ่ือนแล้วคิดค าพูดใหม่ไม่ทัน ให้พูดว่า ผ่าน แล้วจึงกลับมาถามนักศึกษาใหม่อีกครั้งเมื่อถามนักศึกษาคน
อ่ืนๆ ไปจนหมดแล้ว 
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ค ำถำม :  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมอภิปรำยและตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

1. ในรอบแรกเสือเข้าไปกินวัวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

…………………………............................................................................................................................. .............. 

.................................................................................................................... ................................................... 

.......................................................................... .............................................................................................. 

........................................................................................................................................................................  

2. ในรอบท่ีสองเสือเข้าไปกินวัวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

..................................................................... ................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

3. ถ้าเสือเปรียบเสมือนสารเสพติด และรั้วเปรียบเสมือนเกราะป้องกันสารเสพติด นักศึกษามี 

แนวคิดในการสร้างรั้วให้แข็งแรง เพื่อต่อต้านไม่ให้สารเสพติด เข้าถึงตัวนักศึกษาได้อย่างไร 

.............................................................................................................................................................. .......... 

............................................................................... ........................................................................................ 

สาระที่ได้จากกิจกรรม 

........................................................ ............................................................................................................... 

...................................................................................... .................................................................................. 

ประเด็นในการวิเคราะห์ 

.............................................................................. .......................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

สรุป 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ................................................ 

  ********************************************************* 
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ใบควำมรู้  

เรื่อง สำรเสพติด 

 
1. ควำมหมำยของสำรเสพติด 
               สิ่งเสพติด หรือ ยาเสพติด หรือสารเสพติด ในความหมายของ องค์การอนามัยโลกเป็นความหมาย
เดียวกัน ซึ่งหมายถึงสารที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุด
เสพได้ และจะต้องเพ่ิมปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆ จนในที่สุดจะท าให้เกิดโรคภัยต่อร่างกายและจิตใจขึ้น 
              ยำเสพติดหมำยถึง สารใดก็ตามที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้นเมื่อน าเข้าสู่ร่างกาย  
ไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใดๆ แล้ว ท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจนอกจากนี้     
ยังจะท าให้เกิดการเสพติดได้หากใช้สารนั้นเป็นประจ าทุกวัน หรือวันละหลายๆ ครั้ง 

ลักษณะส ำคัญของสำรเสพติดจะท ำให้เกิดอำกำร และอำกำรแสดงต่อผู้เสพดังนี้ 
1. เกิดอาการดื้อยา หรือต้านยา และเมื่อติดแล้ว ต้องการใช้สารนั้นในประมาณมากขึ้น 
2. เกิดอาการขาดยาถอนยา หรืออยากยา เมื่อใช้สารนั้นเท่าเดิม ลดลง หรือหยุดใช้ 
3. มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา 
4. สุขภาพร่างกายทรุดโทรมลงเกิดโทษต่อตนเอง ครอบครัว ผู้อื่น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ 

ควำมหมำยตำมกฎหมำย 
                ยาเสพติดให้โทษหมายความว่า สารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดย
รับประทานดม สูบฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้ว ท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญเช่นต้องเพ่ิม
ขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตอย่างรุนแรง             
อยู่ตลอดเวลาและสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงกลับให้รวมถึงพืช หรือ ส่วนของพืชที่เป็น หรือให้ผลผลิต 
 
2. กำรแบ่งประเภทของยำเสพติดให้โทษ 

ยาเสพติดให้โทษสามารถแบ่งออกตามหลักเกณฑ์ต่างๆได้หลายรูปแบบสรุปได้ดังนี้ 
1. แบ่งตามลักษณะการออกฤทธิ์ของสิ่งเสพติดที่มีต่อร่างกาย 

1.1  ประเภทกดประสาท (Depressant) ได้ แก่ฝิ่ น  มอร์ ฟี น  เฮโร อีน  เซโคนั ลบาร์  บิ ทู เรต                
ฟีโนบาร์บิตาล โปรไมด์พาราดีไฮด์และเมธาโดนเป็นต้น 

1.2 ประเภทกระตุ้นประสาท (Stimulant) ได้แก่ใบกระท่อมแอมเฟตามินโคเคอีนเป็นต้น 
1.3 ประเภทหลอนประสาท(Hallucinogen) ได้แก่กัญชาแอล.เอส.ดี . (L.S.D.= lysergic acid 

amide) ดี .เอ็ม.ที  (D.M.T = Dimethyl Try amine) เอส.ที .พี . (S.T.P. = Serenity Tranquilly and Peace) 
เป็นต้น 

1.4 ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน (Mixed) ได้แก่กัญชาอาจออกฤทธิ์กดประสาทกระตุ้นประสาทหรือ
หลอนประสาทพร้อมกันไปในขณะเดียวกัน 
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2. แบ่งตามแหล่งที่เกิด 

             2.1 ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) เป็นยาเสพติดที่ได้มาจากพืชหรือพันธุ์ไม้บางชนิดโดยตรง
ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเช่นฝิ่นกัญชาพืชกระท่อมโคเคอีนเป็นต้นและสามารถที่จะน ามาแปรสภาพเป็นลักษณะอย่าง
อ่ืนโดยกรรมวิธีต่างๆทางเคมีเช่นการน าฝิ่นมาท ามอร์ฟีนเฮโรอีนเป็นต้น 

2.2 ยาเสพติดสังเคราะห์ (Synthetic Drugs) เป็นยาเสพติดที่ได้มาจากการปรุงขึ้นโดยกรรมวิธี       
ทางเคมีและน ามาใช้แทนยาเสพติดธรรมชาติได้เช่นเมธาโดน (Methadone) เพธีดีน (Pethadine) ไฟเซฟโตน 
(Physeptone) เป็นต้น 

3. แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
3.1 ประเภท1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีน (Heroin) 
3.2 ประเภท2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นมอร์ฟีน (Morphine) โคเคน (Cocaine)โคเดอีน (Codeine) 

ฝิ่นยา (Medicinal Opium) 
3.3 ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ผสมอยู่ด้วยตามที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับ

ยาไว้ในมาตรา 43 เช่นยาแก้ไอผสมโคเดอีน (Codeine Cough Syrup) 
3.4 ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ 2 
3.5 ประเภท5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้อยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่นกัญชาพืชกระท่อม 

4. แบ่งตามทางการแพทย์ โดยแบ่งตามคุณสมบัติของสิ่งเสพติดได้ 7 ประเภทคือ 
4.1 ฝิ่นหรือสารที่มีส่วนประกอบของฝิ่นเช่นมอร์ฟีนเฮโรอีนโคเดอีนเพธีดีนไฟเซฟโตนเป็นต้น 
4.2 ยานอนหลับชนิดต่างๆเช่นฟีโนบาร์บิตาลเซโคนัลโบรไมด์พาราดีไฮด์กลูติดาไมด์เป็นต้น 
4.3 ยากล่อมประสาทเช่นไดอะซีแพม (Diazepam) เมโปรบาเมต (Meprobamate)เป็นต้น 
4.4 ยากระตุ้นประสาทเช่นแอมเฟตามีนโคเดอีนและใบกระท่อม 
4.5 ยาที่ท าให้ประสาทหลอนเช่นกัญชา แอล.เอส.ดีดี.เอ็ม.ทีเอส.ที.พีและพวกเห็ดบางชนิดเป็นต้น 
4.6 สารระเหยต่างๆเช่นเบนซิน 
4.7 แอลกอฮอล์ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้จัดให้แอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดอย่างหนึ่งด้วย      

เพราะแอลกอฮอล์เมื่อดื่มจนติดแล้วจะมีโทษเช่นเดียวกับสิ่งเสพติดชนิดอ่ืนๆด้วย 
3. โทษของยำเสพติด  

โทษของยาเสพติดยาเสพติดในลักษณะภาพรวมที่ส าคัญ 4 ประการสรุปได้ดังนี้ 
1. ด้านสุขภาพอนามัย 
   ผู้ตกเป็นทาสยาเสพติดเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นฝิ่นเฮโรอีนหรือมอร์ฟีนร่างกายจะซูบซีดผอมเหลือง

เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกความคิดอ่านช้าความจ าเสื่อมเมื่อขาดยาจะมีอาการหงุดหงิดโกรธง่าย หาวนอนง่าย      
น้ ามูกน้ าตาไหลปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อขาดสติอาเจียนนอนไม่หลับเบื่ออาหารและจะเสียชีวิตในที่สุด 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
   เนื่องจากยาเสพติดทุกประเภทผู้เสพจะต้องเพ่ิมยาให้มากขึ้นตลอดเวลาและหยุดเสพไม่ได้ดังนั้นจึงต้อง

สูญเสียเงินทองส าหรับซื้อยามาเสพไม่มีที่สิ้นสุดและผู้ติดยาจะมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่สามารถประกอบ
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อาชีพได้ดังเช่นคนปกติทั่วไปครอบครัวและรัฐต้องสูญเสียแรงงานไปดังนั้นจึงส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ           
ทั้งของตนเองครอบครัวและประเทศชาติโดยส่วนรวม 

3. ด้านสังคม 
   ยาเสพติดยังเป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาสังคมอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอาชญากรรมเพราะ    

ผู้ติดยาจ าเป็นต้องใช้เข็มฉีดยาเสพติดเป็นประจ าทุกวันและจะต้องเพ่ิมปริมาณมากขึ้นตลอดเวลา แต่เนื่องจาก    
ยาเสพติดมีราคาแพงดังนั้นการประกอบอาชีพโดยสุจริตตามปกติทั่วๆไปนั้นย่อมเป็นการยากที่จะหาเงินมาซื้อ     
ยาเสพติดได้อย่างเพียงพอและในสภาพความเป็นจริงผู้ติดยาจะไม่มีใครคบค้าหรือร่วมสมาคมด้วยจึงท าให้โอกาส
หาเงินโดยสุจริตเป็นไปได้อย่างยากล าบากยิ่งขึ้นเหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชญากรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์นอกจากนั้นยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมอ่ืนๆมากมายเช่นปัญหาวัยรุ่น
ปัญหาโสเภณีปัญหาการพนันปัญหาครอบครัวปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์เป็นต้น 

4. ด้านความมั่นคงของชาติ 
ความร้ายแรงของยาเสพติดมีผลโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศชาติเป็นอย่างมากเพราะถ้าประเทศใด          
มีประชากรติดยาเสพติดจ านวนมากประเทศนั้นจะอ่อนแอเศรษฐกิจเสียหายมีปัญหาสังคมต่างๆมากมายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาอาชญากรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อความมั่นคงของประเทศ 
 
4. สำเหตุของกำรติดยำเสพติด 

มีหลายประการด้วยกันโดยสรุปสาเหตุได้ดังนี้ (มูลนิธิลี-ทับทิม จ าปารัตน์, 2538, หน้า 28; อ้างถึงใน    
วรา เวชาภินันท์, 2542, หน้า 8) 

1. สาเหตุจากการถูกชักชวน 
   เนื่องจากเยาวชนมีสัญชาตญาณอยากรู้อยากลองต้องการได้รับการยกย่องและมีส่วนร่วมของกิจกรรม

ในหมู่คณะฉะนั้นถ้าเพ่ือนฝูงชักชวนให้ลองย่อมจะขัดมิได้มิฉะนั้นจะเข้ากับเพ่ือนไม่ได้จึงท าให้เยาวชนต้องยอมเข้า
ไปสู่ยาเสพติดจากการชักชวนของเพ่ือน 

2. สาเหตุจากความกดดันในครอบครัว 
   สาเหตุนี้เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เยาวชนไปสู่ยาเสพติดเพราะความกดดันในครอบครัวที่แตกต่างกัน   

แต่ละครอบครัวเช่น 
   2.1 พ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันลูกเกิดความร าคาญใจที่เห็นสภาพเช่นนี้ท าให้เบื่อบ้านจึงท าให้ใช้เวลาที่มี  

ไปคบเพ่ือนนอกบ้านจนกว่าจะถึงเวลานอนจึงกลับบ้านท าให้ชักชวนกันไปสู่ยาเสพติดในที่สุด 
   2.2 พ่อแม่หย่าร้างต่างคนต่างมีภรรยาหรือสามีใหม่ท าให้ขาดความสนใจลูกลูกรู้สึกว้าเหว่จึงหันไปสู่     

ยาเสพติด 
   2.3 พ่อแม่ไม่เข้าใจลูกเยาวชนที่หันไปสู่ยาเสพติดมิใช่ว่ามีเฉพาะเยาวชนที่ยากจนหรืออยู่ในสถานเลี้ยง

เด็กก าพร้าฯลฯเยาวชนที่พ่อแม่ร่ ารวยลูกติดยาเสพติดก็มีเพราะพ่อแม่ไม่เข้าใจลูกคิดว่าเด็กมีความต้องการเพียงแค่
เงินแต่ความจริงเด็กหรือเยาวชนต้องการครอบครัวที่อบอุ่นต้องการให้พ่อแม่ยกย่องเมื่อท าความดีเช่นสอบไล่      
ได้ที่ดีๆแต่ปรากฏว่าเมื่อกลับมาบ้านพ่อแม่มีภารกิจมากไม่มีเวลาให้ลูกเลยไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของลูก      
เป็นเช่นนี้บ่อยๆเด็กก็เสียใจในที่สุดก็กลายเป็นคนเงียบขรึมว้าเหว่และไปสู่ยาเสพติด 
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     2.4 พ่อแม่ที่แสดงออกในทางรักลูกไม่เท่ากันการแสดงออกต่อลูกทุกคนของพ่อแม่ควรเหมือนกัน      
พ่อแม่ไม่ควรตั้งความหวังไว้กับลูกสูงนักควรยอมรับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับสติปัญญาความเอาใจใส่ของเด็ก
ฉะนั้นเมื่อมีลูก 2-3 คนอาจจะมีบางคนเรียนเก่งลูกบางคนเรียนไม่เก่งก็ไม่ควรได้รับการต าหนิจากพ่อแม่เพราะ
สติปัญญาคนไม่เท่ากัน 

3. สาเหตุจากความจ าเป็นในบางอาชีพบางอย่าง 
   เช่นผู้ท างานกลางคืนเป็นพาร์ตเนอร์นักร้องพนักงานอาบอบนวดนักดนตรีคนขับรถบรรทุก                

ผู้มีอาชีพเหล่านี้ใช้ยาเสพติดโดยหวังผลให้สามารถประกอบการงานได้เช่นบางคนใช้เพราะฤทธิ์ยาช่วยไม่ให้ง่วงบาง
คนใช้ยาเพื่อย้อมใจให้เป็นคนกล้า 
  4. สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจ 

   คือการไม่มีงานท าหรือรายได้ไม่พอรายจ่ายแม้จะทราบว่ายาเสพติดผิดกฎหมายแต่เพ่ือความอยู่รอด
ของตนเองจึงยอมไปสู่ยาเสพติดโดยเป็นผู้จ าหน่ายโดยในชั้นแรกคิดว่าเป็นเพียงคนช่วยส่งแต่ความที่อยู่ใกล้ชิดยา
ในที่สุดจึงเป็นทั้งผู้ส่งและผู้ติดยาบางคนแม้จะมีพอกินพอใช้ แต่อยากจะรวยก็เป็นทางให้ไปสู่ยาเสพติดได้
เช่นเดียวกัน 

5. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม 
   เนื่องจากมีผู้ติดยาเสพติดจ านวนไม่น้อยมีความตั้งใจที่จะเลิกเสพโดยเข้ารับการรักษาพยาบาลจากทั้ง

ภาครัฐและเอกชนเมื่อหายแล้วปรากฏว่าสังคมไม่ยอมรับเช่นแม้แต่ครอบครัวตัวเองยังแสดงท่าทีดูถูกเหยียดหยาม
รังเกียจเนื่องจากความมีประวัติเคยติดยาเสพติดเยาวชนเหล่านี้จึงต้องกลับไปสู่สังคมยาเสพติดเช่นเดิม 
  6. สาเหตุจากขาดความรู้เรื่องยาเสพติด 

   มีคนจ านวนมากทดลองใช้ยาเสพติดเพราะไม่รู้เรื่องยาเสพติดเข้าใจโดยการโฆษณาว่าเฮโรอีนเป็น       
ยาเสพติดแต่ไม่ทราบว่าผงขาวคือเฮโรอีนเมื่อเพ่ือนมาชักชวนว่าให้ลองเสพผงขาวแล้วจะท าให้เที่ยวผู้หญิงสนุก     
จึงได้ลองเสพ 
 

******************************************************************** 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 35 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม                      ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6 
เรื่อง  บุคลิกภำพที่ใช่                        จ ำนวน  3  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

บุคลิกภาพคือลักษณะนิสัย และภาพลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล คนที่มีบุคลิกภาพที่ดี จะท า ให้เป็น     
ที่ยอมรับในสังคม บุคลิกภาพเสมือนภาพลักษณ์ภายนอกที่ส าคัญ ถือว่าเป็นหน้าตาและกระจกส่องภาพพจน์      
ของตนเองที่มีต่อสายตาผู้ อ่ืน การสร้างบุคลิกภาพที่ดีของตนเองนั้นไม่ยากเลย ขึ้นอยู่กับความพร้อมและ        
ความต้องการของตนบุคลิกภาพ"  หมายถึง  คุณลักษณะทางกาย  ทางจิตใจ  และความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อน
ออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจ 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 
ข้อที่ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง 
ข้อที่ 2 รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
ข้อที่ 4 ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  3.1 ส ารวจบุคลิกภาพที่ดี ที่คนในสังคมให้การยอมรับ 
  3.2 บอกบุคลิกภาพที่ดีของตนเองและบุคลิกภาพที่ต้องพัฒนาของตนเองได้ 
  3.3 เสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตนเอง 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 การส ารวจบุคลิกภาพ 
 4.2 การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
5.1 ส ารวจบุคลิกภาพ 
5.2 บันทึกผลบุคลิกภาพ 
5.3 ท าแผนผังความคิดบุคลิกภาพที่ดี 
5.4 ท าแบบวัดบุคลิกภาพ 
     website  https://www.16personalities.com/th 
5.5 น าเสนอ แบ่งปันการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 

  

https://www.16personalities.com/th


 

  

 

214 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 

       ชั่วโมงที่ 1  
 6.1 น าเข้าสู่บทเรียนโดยครูน าคลิปสั้นๆ ของคนที่มีคนบุคลิกภาพที่ดีให้นักเรียนดูและร่วมกันอภิปราย 

ถึงบุคลิกภาพที่ปรากฏเช่น การเดินการยืน การพูด ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง บุคลิกภาพ และนักเรียน
ร่วมกันอภิปราย 

 6.2 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 -5 คนระดมความคิด ส ารวจบุคลิกภาพที่ดีที่คนในสังคมให้การยอมรับ
ว่ามีอะไรบ้างพร้อมทั้งอภิปรายแสดงความคิดเห็นและบันทึกการส ารวจในกระดาษ A4 

 6.3 นักเรียนศึกษาใบความรู้ เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ดี  และน ามาเปรียบเทียบกับผลงานของกลุ่ม            
ว่ามีบุคลิกภาพใดบ้างท่ีกลุ่มยังขาดและควรเพิ่มเติม 

 6.4 นักเรียนรวบรวมบุคลิกภาพผลงานของกลุ่มและในใบความรู้มาสร้างแผนผังความคิดเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพที่ดีที่คนในสังคมต้องการ 

   6.5 น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
         ชั่วโมงท่ี 2 

   6.6 นักเรียนท าแบบวัดบุคลิกภาพใน website  https://www.16 personalities.com/th 
   6.7 ครูสอบถามผลการวัดบุคลิกภาพของนักเรียนและให้นักเรียนบันทึกผลการวัด พร้อมทั้งครู          

ให้ข้อเสนอแนะ ประโยชน์จากการท าแบบวัดบุคลิกภาพในเว็บไซต์ 
   6.8  นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ดีของตนเองและบุคลิกภาพที่ต้องการ

พัฒนาให้ดีขึ้นว่ามีอะไรบ้างบอกเหตุผล เพราะอะไรถึงต้องการพัฒนา 
         ชั่วโมงท่ี 3 

   6.9 นักเรียนละกลุ่มเดิมร่วมกันเสนอแนวทางพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตนเอง และสาธิต
สถานการณ์จ าลองการบุคลิกภาพที่พัฒนาแล้วแบบสั้น ๆ ไม่เกิน 5 นาท ี

   6.10 สุ่มตัวอย่างนักเรียนน าเสนอ และสาธิตการพัฒนาบุคลิกภาพหน้าชั้นเรียน 
   6.11 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการมีบุคลิกภาพที่ดีและการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมเพ่ือให้        

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข 
 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
7.1 ใบความรู้เรื่อง บุคลิกภาพ 
7.2 ใบความรู้เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ 
7.3 แบบส ารวจบุคลิกภาพ 
7.4 ห้องคอมพิวเตอร์หรือใช้ smart phone  
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8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน/ใบงาน  

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                 8.3.2 การประเมินผลงาน/ใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ใบงานถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ การประเมินแบบวัดบุคลิกภาพ  

มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน  
ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้อง ขาดความสมบูรณ์ ผลงานในการท าแบบวัดบุคลิกภาพ  

ไมถู่กต้องสมบูรณ์  
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ใบควำมรู้ 

 เรื่อง บุคลิกภำพ 

บุคลิกภำพ (personality) เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่บ่งบอก ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
บุคลิกภำพ หมำยถึง ลักษณะโดยรวมของแต่ละบุคคล ทั้งลักษณะภายในและภายนอกและปัจจัยต่างๆ            
อันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้พบเห็น 

องค์ประกอบและลักษณะของบุคลิกภำพ 

1. ลักษณะทางกาย ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา สัดส่วน ผิวพรรณ สีผม ความสูง น้ าหนัก เป็นลักษณะ
ประจ าตัวของบุคคล 

2. ลักษณะทางใจ ได้แก่ ความคิด ความจ า จินตนาการ ความสนใจ ความตั้งใจ การตัดสินใจสติปัญญา 
เป็นเรื่องเก่ียวกับสมอง 

3. อุปนิสัย ได้แก่ ความสุภาพอ่อนโยน ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ ความเคารพสิทธิ ส่วนบุคคลไม่เห็นแก่ตัว 
มีศีลธรรมจรรยา ซึ่งเป็นกิริยาที่สอดคล้องกับสภาพของสังคม 

4. อารมณ์ ได้แก่ ความรู้สึกแห่งจิตที่ก่อให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ตื่นเต้น ตกใจ โกรธ กล้าหาญหวาดกลัว 
ร่าเริง หดหู่ หงุดหงิด วิตกกังวล 

5. การสมาคม คือ กิริยาท่าที อาการที่บุคคลแสดงต่อผู้อื่น เช่น เป็นคนชอบคบหาสมาคมกับผู้อ่ืนหรือ
เป็นคนเก็บตัว เห็นใจผู้อ่ืน ไม่แยแสผู้อ่ืน 

 ควำมส ำคัญของกำรมีบุคลิกภำพที่ดี 
        การเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีนั้น มีลักษณะส าคัญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตในแง่มุมต่างๆ ดังนี้ 

1. มีความสามารถในการรับรู้ และเข้าใจสภาพความเป็นจริงได้อย่างถูกต้อง 
2. การแสดงออก หรือการแสดงอารมณ์จะอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม 
3. มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ และสื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆได้เป็นอย่างดี 
4. มีความสามารถในการท างาน ที่อ านวยประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคมได้ดี 
5. มีความรักความผูกพันต่อผู้อ่ืน ได้รับการยอมรับของกลุ่ม ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีย่อมเป็นที่ยอมรับของคน

ทั่วไป และต้องการที่จะให้อยู่ในกลุ่ม 
6. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทางการแสดงออกของตนต่อผู้อ่ืนได้ดีขึ้น 
7. สร้างความม่ันใจให้กับตนเองทั้งในการท างาน การติดต่อสื่อสารหรือสร้างสัมพันธภาพต่อผู้อื่น 
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8. ความส าเร็จ ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะได้เปรียบคนอ่ืนเสมอ เพราะสามารถสร้างความศรัทธา น่าเชื่อถือแก่
ผู้พบเห็น ได้รับความร่วมมือ และการติดต่อด้วยดี ช่วยให้ท างานได้ส าเร็จง่ายขึ้น 

9. เอกลักษณ์ของบุคคล บุคลิกภาพท าให้คนมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบอย่างที่ดีและ 
แบบอย่างที่ไม่ดีได้     

ที่มา https://www.im2market.com/2017/11/26/4681 
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ใบควำมรู้ 

 เรื่อง กำรพัฒนำบุคลิกภำพ (Personality) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ควำมหมำยและควำมส ำคัญของบุคลิกภำพ     

            ค าว่า "บุคลิกภาพ"  หมายถึง  คุณลักษณะทางกาย  ทางจิตใจ  และความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมา       
ให้ผู้อ่ืนเห็นและเกิดความประทับใจมากน้อยเพียงใดมีความส าคัญคือ   บุคลิกภาพนับเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ         
ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง   จึงส่งผลต่อการยอมรับนับถือ การให้ความ
ร่วมมือ การสนับสนุน  และความไว้วางใจจากผู้อ่ืน 

2. ประเภทของบุคลิกภำพ    
             2.1 บุคลิกภำพภำยนอก  คือ  สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกของแต่ละคน  สามารถที่จะปรับปรุง
แก้ไขได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน  แบ่งได้เป็น 4 หมวด คือ             
                   1.  รูปร่างหน้าตา             
                   2.  การแต่งกาย             
                   3.  กิริยาท่าทาง             
                   4.  การพูด   
             2.2  บุคลิกภำพภำยใน  คือ  สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ หรืออุปนิสัยใจคอที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ แก้ไขได้ยาก เช่น     
                   1.  ความเชื่อมั่นในตนเอง             
                   2.  ความซื่อสัตย์สุจริต             
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                   3.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์             
                   4.  ความรับผิดชอบ 
3. หลักและวิธีเสริมสร้ำงบุคลิกภำพ              

            การยืน เดิน นั่ง เป็นส่วนส าคัญที่บอกถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล งามอิริยาบถ คือ การเดิน ยืน นั่ง      
เปิด-ปิดประตู ขึ้นลงรถ อย่างถูกต้องสวยงาม   
            การรู้จักท าตัวให้เข้ากับบุคคล สถานที่ และเวลา อย่างถูกต้องถือว่ามีมารยาททางสังคมท่ีดี เช่น การรู้จัก
กราบไหว้ที่ถูกวิธีและถูกกาลเทศะ การรู้จักธรรมเนียมของชาวต่างชาติ การปฏิบัติตนในงานเลี้ยงต่างๆ การไป
เยี่ยมคนป่วย การมอบดอกไม้แสดงความยินดีหรือให้ผู้อาวุโส เป็นต้น   
            บางครั้งเราอาจจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจ และอาจเกิดอะไรขึ้นกับเราได้     
ทุกวินาทีนั้นเราต้องพร้อมเสมอที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ในลักษณะที่พร้อมคือ ไม่ตกใจ ดีใจ เสียใจ กลัวเกินกว่า
เหตุ  สามารถควบคุมท่าทางของตนเองได้เป็นอย่างดี 

4.  แนวทำงในกำรพัฒนำบุคลิกภำพ     
             4.1 กำรรักษำสุขภำพอนำมัย             

                  -  ออกก าลังกายสม่ าเสมอ             

 -  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์             

 -  ควบคุมน้ าหนักไม่ให้เพ่ิมหรือลดผิดปกติ             

 -  ละเว้นการสูบบุหรี่หรือยาเสพติดให้โทษทุกชนิด             

 -  ไม่ดื่มสิ่งของที่มีแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีน             

 -  พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ วันละ 7-8 ชม.             

 -  รักษาอารมณ์ให้สดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอ     

4.2 กำรดูแลร่ำงกำย             

 -  รักษาความสะอาดในช่องปากและฟัน             

 -  ดูแลรักษาเส้นผมและทรงผมให้เรียบร้อยทั้งด้านความสะอาดและรูปทรง             

 -  โกนหนวดเคราให้เกลี้ยงเกลา ตัดและขริบให้เรียบร้อย             

 -  รักษาผิวพรรณให้สะอาดสดชื่นอยู่เสมอ อย่าให้ผิวแห้งกร้าน             

 -  รักษากลิ่นตัว               
 -  รู้จักการแต่งหน้าแต่พองาม             
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 -  ดูแลเล็บมือ เล็บเท้า ให้สะอาดอยู่เสมอ             
 -  ปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าและชุดชั้นในที่สวมใส่ทุกวัน             
 -  ควรมีการเช็คร่างกายเป็นประจ าทุกปี              
 -  เมื่อร่างกายมีอาการผิดปกติรีบไปปรึกษาแพทย์   
   

4.3  กำรแต่งกำย  
                    -  สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ซักรีดให้เรียบ                       

     -  สีสันไม่ฉูดฉาด ควรเลือกสีให้เหมาะสมกับรูปร่างและผิวพรรณของตนเอง                       
     -  กระเป๋าถือและรองเท้า ควรใช้หนังที่มีคุณภาพดี สีเรียบ ส ารวจส้นรองเท้าจัดการซ่อมแซม     

ให้เรียบร้อย                     
 - แต่งหน้าให้แนบเนียน ไม่แต่งเข้มผิดธรรมชาติ เลือกใช้เครื่องส าอางค์ที่มีคุณภาพดี                     
 - เล็บและการทาเล็บไม่ควรไว้เล็บยาวจนเกินไป ควรเลือกสีกลางๆ อย่าปล่อยให้สีถลอก          

จะไม่น่าดู              
-  ผม หมั่นสระให้สะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง แปรงหวีให้เรียบร้อย เลือกทรงผม        

ที่รับกับใบหน้า                    
-  เครื่องประดับ ควรใช้เพ่ือเสริมการแต่งกายให้ดูดีขึ้นแต่ไม่ควรใช้เครื่องประดับมากจนเกินไป    

จนดูสะดุดตารกรุงรังไปหมด              
-  ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม              
-  ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ     

            4.4 อำรมณ์  
                  รู้จักควบคุมอารมณ์ ไม่ปล่อยอารมณ์ไปตามใจตนเอง คนที่ควบคุมอารมณ์ตนเองได้จะได้เปรียบ
และจะเอาชนะเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้ในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีเหตุการณ์มา
กระทบกระเทือนอารมณ์กันอยู่เสมอ ฉะนั้นบุคคลใดที่ต้องการจะพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้ดีขึ้นจะต้องเป็นคน
รู้จักอดทนใจเย็นเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเกิดขึ้น   
           4.5 ควำมเชื่อม่ันในตนเอง             

-  ยอมรับในความสามารถของตนเอง             
-  อย่าเล็งผลเลิศในการท างานจนเกินไป             
-  อย่าถือคติว่าการท างานสิ่งใดเม่ือท าแล้วต้องดีที่สุด             
-  อย่าน าความเก่งของผู้อื่นมาทับถมตนเอง             
-  หมั่นฝึกจิตใจตนเองให้ชนะความกลัวให้ได้ 
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5.  กำรพัฒนำบุคลิกภำพด้ำนควำมรู้สึกนึกคิด     
                 ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันถ้ามีความรู้สึกนึกคิดในด้านดีไม่มอง                 
คนในแง ่ร้าย จิตใจก็เป็นสุข ไม่มีความกังวล ดังนั้นเลขานุการจึงควรพัฒนาบุคลิกภาพด้านความรู้สึกนึกคิดดังนี้     
                  1.  มีความเชื่อม่ันในตนเองในการกระท าในสิ่งต่าง ๆ     

2.  มีความซื่อสัตย์ กระท าตนให้ผู้อ่ืนเชื่อถือเราแล้วความไว้วางใจจะตามมามีเรื่องส าคัญเขาก็จะ 
ให้เราท า     

3.  มีความสามารถที่จะท าสิ่งเหล่านั้นให้เหมาะสมกับผู้ที่มอบหมายไว้วางใจให้เราท า     
4.  มีความกระตือรือร้นที่อยากจะท าเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ     

5.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักปรับปรุงงานอยู่เสมอ     
6.  มีความรับผิดชอบ  ไม่ ว่ าจะท าอะไรก็ตามต้องมีความห่ วงใยจ ะต้องท าให้ เสร็จทัน                

ตามก าหนดเวลา     
7.  มีความรอบรู้     
8.  ห่วงตัวเอง เติมชีวิตให้กับตัวเอง     
9.  มีความจ าแม่น     
10. วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ 

6.  กำรพัฒนำบุคลิกภำพด้ำนกำยบริหำรทรวดทรง     
                 องค์ประกอบของทรวดทรง  ขึ้นอยู่กับกลไกของการเคลื่อนไหวของร่างกายและโครงสร้าง         
ของร่างกายไม่ว่าหญิงหรือชายก็ชอบที่จะมีรูปร่างงามทั้งนั้น   ผู้ชายก็ต้องการมีรูปร่างสมาร์ท  ผู้หญิงก็ต้องการ     
มีเอวบาง ร่างน้อย มีสุขภาพดี การมีรูปร่างงาม สุขภาพดี เกิดจากการพัฒนาตัวเราเอง เรา เป็นผู้วางแผนในชีวิต
ของเราเอง ทรวดทรงอาจไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต   แต่ส่วนสัดและท่าทาง  ท าให้คนทุกคนดูแตกต่าง            
กันไป บุคลิกที่ไม่ดีแสดงว่าเจ้าของเรือนร่างขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ถ้าได้เรียนรู้วิธีเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับ
บุคลิกภาพของตนเองแล้ว จะไม่ เพียงท าให้มีรูปร่างสง่างามเท่านั้น   ยังสามารถท าให้การปฏิบัติ งาน                
เกิดความเชื่อมั่น งานก็มีประสิทธิภาพอีกด้วย   
 
 
ที่มา : website  https://www.16personalities.com/th  
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แผนผังควำมคิด 

บุคลิกภำพที่ดีที่คนในสังคมให้กำรยอมรับ 

ชื่อ............................................................................ ........................ชั้น...................เลขที่............... 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนรวบรวมบุคลิกภาพผลงานของกลุ่ม และในใบความรู้มาสร้างแผนผังความคิดเกี่ยวกับ 
             บุคลิกภาพที่ดีที่คนในสังคมต้องการ น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลิกภาพที่คนใน
สังคมให้การยอมรับ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 36 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม ส่วนตัวและสังคม                           ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 
เรื่อง วัยรุ่น วัยวุ่น           จ ำนวน 3  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สำระส ำคัญ 

วัยแรกรุ่น เป็นวัยที่มีอายุประมาณ 9-12 ปี เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาการเรียนรู้ การเข้าสังคม และเพศ วัยนี้ยังไม่มีอารมณ์เพศ หรือ  ความรู้สึกทางเพศ
แสดงออกยังไม่ชัด จึงควรเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือก้าวไปสู่วัยรุ่น 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 
ข้อที่ 1 รู้จักและเข้าใจตนเอง 
ข้อที่ 4 ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
           3.1 บอกการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจของตนเองได้ 
           3.2 บอกพัฒนาการของวัยรุ่นในช่วยอายุ 11-13 ปี ได้ 
           3.3 ระบุวิธีการปรับตัวที่ดีและเหมาะสมกับพัฒนาการวัยรุ่น ช่วงอายุ 11- 13 ปี ได ้ 
 

4. สำระกำรเรียนรู้ 

 -พัฒนาการของวัยรุ่น อายุช่วง 10-13 ปี 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
5.1 เล่นเกม ฉันควรอยู่ตรงไหน  
5.2 Mind mapping พัฒนาการของเด็กวัยแรกรุ่น 
5.3 ใบงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของฉัน 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
       ชั่วโมงที่ 1  

6.1 ครูกล่าวทักทายนักเรียนและถามนักเรียนว่าใครชอบไม่ชอบส่วนไหนของร่างกายตนเองในช่วงวัยเรียน
เพราะอะไรถึงชอบ และเพราะอะไรถึงไม่ชอบ และนักเรียนสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในร่างกายของตนเองบ้าง 
 6.2 ครูให้นักเรียนเล่นเกม ฉันควรอยู่ตรงไหน เป็นเกมที่ ให้นักเรียนสังเกตการณ์ เปลี่ยนแปลง             
ของตนเองแล้วเลือกไปยืนตามจุด เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย (ดูรายละเอียดเกมภาคผนวก) 
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  6.3 นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง พัฒนาการของเด็กวัยแรกรุ่น  นักเรียนสรุปองค์ความรู้ เป็น             
Mind mapping รายบุคคล 
          6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมและนัดหมายการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 

     ชั่วโมงที่ 2 

6.5 ครูให้นักเรียนดูคลิปเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของวัยแรกรุ่น  คลิปตัวอย่างเช่น
https://www.youtube.com/watch?v=LK8wKT_6R1w&t=122s 

6.6 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นชาย หญิง ท าใบงาน การเปลี่ยนแปลงของฉัน  
6.7 นักเรยีนน าผลงานจากใบงานสรุปและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
6.8 ครูขออาสาสมัครแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานใบงานหน้าชั้นเรียน ประมาณ 2 กลุ่ม  ชาย 1 กลุ่ม 

หญิง 1 กลุ่ม  
 

        ชั่วโมงท่ี 3 
6.9 ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ การยอมรับและการปรับตัวที่ดีของวัยรุ่น ตัวอย่างที่มาคลิปที่ให้ดู 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2MjFdVbKkA 
6.10 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นชายหญิงล้วน  7กลุ่ม ส่งตัวแทนมาจับสลาก เป็นสถานการณ์ที่ให้นักเรียน

คิดหาวิธีการปรับตัวที่เหมาะสมกับพัฒนาการวัยแรกรุ่น ช่วงอายุ 10 – 13 สถานการณ์ได้แก่ 
           - เมื่อฉันรู้ว่าประจ าเดือนมาครั้งแรก (ชาย) 
           - ฉันเสียงแตกหนุ่ม นมแตกพาน  (หญิง) 

 - เมื่อฉันมีหนวด และมีขนข้ึนที่อวัยวะเพศ (ชาย) 
 - ตื่นมาก็พบว่า ฝันเปียก (ชาย) 
 - ท างัยดีเต้านมขยายใหญ่ขึ้น สะโพกก็ผาย เสื้อผ้าเริ่มคับ (หญิง) 
 - เริ่มมีประจ าเดือนครั้งแรก (หญิง) 
 - ฉันหน้าตาเปลี่ยนไป หล่อข้ึน (ชาย)  
 - ฉันหน้าตาเปลี่ยนไป สวยขึ้น (หญิง) 

6.11 แต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละไม่เกิน 3 นาท ี
6.12 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพัฒนาการของวัยแรกรุ่น และการเข้าใจการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้ง       

มีวิธีการปรับตัวที่เหมาะสมกับวัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
7.1 คลิปวิดีโอเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของวัยแรกรุ่น 

 7.2 เกม ฉันควรอยู่ตรงไหน  
 7.3 ใบงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของฉัน 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LK8wKT_6R1w&t=122s
https://www.youtube.com/watch?v=Z2MjFdVbKkA
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 7.4 ใบความรู้เรื่อง พัฒนาการของเด็กวัยแรกรุ่น 
7.5 สลากสถานการณ์ที่ให้นักเรียนคิดหาวิธีการปรับตัว 

8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน/แผนผังความคิด 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน/แผนผังความคิด  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                 8.3.2 การประเมินผลผลงานแผนผังความคิด/ใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินผลงานแผนผังความคิด/ใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน  

และส่งตรงต่อเวลา  
ไม่ผ่าน ผลงานแผนผังความคิด/ใบงาน ไมถู่กต้องสมบูรณ์ครบถ้วน 

และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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เกม  

ฉันควรอยู่ตรงไหน 

 

วิธีเล่น 

1. ครูก าหนดพ้ืนที่ให้นักเรียนเลือกไปยืน โดยครูเขียนติดกระดาษ A4 ไว้ 3 จุดคือ 
เห็นด้วย  หน้าห้อง   ไม่เห็นด้วยหลังห้อง ไม่แน่ใจตรงกลางห้อง 

2. ครูอ่านสถานการณ์ให้นักเรียนฟัง 
- ฉันแขนขายาวขึ้น 
- ฉันสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
- ฉันมีตัวใหญ่ขึ้น 
- ฉันไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ 
- ฉันเริ่มรู้ว่าฉันชอบหรือถนัดเรื่องอะไร 
- ฉันต้องการการยอมรับจากเพ่ือน 
- ฉันเลือกสนิทกับเพ่ือนที่มีความชอบและสนใจเหมือนฉัน 
- ฉันเรียนรู้ เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆแบบลึกซึ้ง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเอง 
- ฉันมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างเห็นได้ชัด 

3. นักเรียนพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียนจะเลือกไปยืนอยู่ตรงไหน 
  

 ******************************************************* 

 



 

  

227 

ใบควำมรู้ 

เรื่อง  พัฒนำกำรของเด็กวัยแรกรุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

         วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายๆด้าน โดยเฉพาะในเด็กวัยแรกรุ่นในช่วงอายุ 10-13 ปี
แรก  ซึ่งจะเป็นวัยที่เกิดปัญหาขึ้นได้มากจึงต้องอาศัยการปรับตัวเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้ต่อไปพร้อม
เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในวัยนี้เพศหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นได้เร็วกว่าผู้ชาย
ประมาณ 2 ปีและจะพัฒนาไปจนถึงอายุประมาณ 18 ปีก็จะเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงใน
พัฒนาการด้านต่างๆดังนี้ 

1. พัฒนำกำรทำงร่ำงกำย 
ประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและเพศ สาเหตุเพราะวัยนี้จะมีการสร้างและหลั่งฮอร์โมนเพศ
มากข้ึน ซึ่งในส่วนของร่างกายจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แขนขาจะยาวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเพศหญิงจะมีไขมัน
มากกว่าชายที่มีกล้ามเนื้อมากกว่า ส่งผลให้เพศชายมีความแข็งแรงกว่า ส่วนในด้านการเปลี่ยนแปลงทางเพศ 
วัยรุ่นผู้ชายจะเริ่มเป็นหนุ่มขึ้น นมแตกพาน เสียงแตก หนวดเคราขึ้น และเริ่มมีการหลั่งน้ าอสุจิหรือที่เรียกว่า
ฝันเปียก วัยรุ่นหญิงจะเป็นสาวมากขึ้น เต้านมมีการขยายใหญ่ขึ้น สะโพกผาย เริ่มมีประจ าเดือนครั้งแรก 

2. พัฒนำกำรทำงด้ำนจิตใจ แบ่งย่อยออกมำเป็น 2 ประเภท 
o สติปัญญา มีการพัฒนาด้านสติปัญญามากข้ึนสามารถเรียนรู้ เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆแบบลึกซ้ึง 

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเอง 
o ความคิดถึงตัวเอง วัยรุ่นจะเริ่มแสดงออกถึงสิ่งที่ตนเองชื่นชอบหรือถนัด เช่น วิชาที่ชอบเรียน 

กีฬาที่ชอบเล่น ของสะสมที่สนใจ เลือกคบเพ่ือนที่มีความชอบอะไรที่เหมือนๆกัน จึงท าให้เกิดการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดกันในกลุ่มเพื่อน ทั้งส่วนของแนวคิด ค่านิยม ระบบจริยธรรม ซึ่งสิ่งเหล่าคือเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

o ภาพลักษณ์ของตนเอง คือการใส่ใจมองในภาพของตนเองในด้านต่างๆ เช่น หน้าต่าง รูปร่าง 
ความสวยหล่อ ผิวพรรณ ข้อดีหรือข้อด้อยของร่างกายตัวเอง 

o การได้รับการยอมรับ วัยนี้มีความต้องการด้านการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือนเป็นอย่างมาก 
เพราะจะท าให้เกิดความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย เห็นคุณค่าของตนเอง มั่นใจในตนเอง ยิ่งมีคนรู้จักมากขึ้น         
ก็ยิ่งรู้สึกด ี
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o ความเป็นตัวของตัวเอง ในวัยนี้จะเริ่มรู้สึกอิสระ เสรีภาพ ไม่ชอบที่ต้องอยู่ในภายใต้กฎเกณฑ์
หรือกติกาใดๆ ชอบที่จะคิดเอง ท าเอง พ่ึงตนเอง หากถูกบังคับก็จะแสดงปฎิกิริยาตอบโต้ในทันที              
และยังเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกได้ง่าย 

ดังนั้นในวัยนี้พ่อแม่จึงควรให้ความสนิทดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ไม่ควรเข้าไปจู้จี้หรือเข้าไปท าให้เด็กรู้สึกอึดอัด   
พวกเค้าก็จะยิ่งต่อต้านรวมทั้งท าตัวแปลกแยกห่างเหิน มีอะไรก็จะไม่กล้าบอกซ่ึงจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี 

--------------------------------------------------------------------------- 

ที่มา : http://www.kindererholung.co
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ใบงำน  

กำรเปลี่ยนแปลงของฉัน (ชำย) 

ชื่อ-สกุล...........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............   

  1. ให้เขียนแผนผังความคิดการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา ความสามารถ 

      ทำงกำย               ทำงอำรมณ์ 

  

ทำงสติปัญญำ ควำมสำมำรถ 

 

 

 

 

       2. ให้บอกพัฒนาการของวัยรุ่นในช่วยอายุ 11-13 ปี  มีพัฒนาการอย่างไรบ้างให้แสดงความคิดเห็น 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       3. ให้นักเรียนระบุวิธีการปรับตัวที่ดีและเหมาะสมกับพัฒนาการวัยรุ่น ช่วงอายุ 11- 13 ปี มีวิธีการอย่างไร  
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงำน  

กำรเปลี่ยนแปลงของฉัน (หญิง)  

ชื่อ-สกุล...........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............   

  1. ให้เขียนแผนผังความคิดการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา ความสามารถ 

   ทำงกำย         ทำงอำรมณ์ 

 

ทำงสติปัญญำ ควำมสำมำรถ 

 

 

 

       2. ให้บอกพัฒนาการของวัยรุ่นในช่วยอายุ 11-13 ปี  มีพัฒนาการอย่างไรบ้างให้แสดงความคิดเห็น 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       3. ให้นักเรียนระบุวิธีการปรับตัวที่ดีและเหมาะสมกับพัฒนาการวัยรุ่น ช่วงอายุ 11- 13 ปี มีวิธีการอย่างไร  
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 37 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม                  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6  
เรื่อง  ท่องโลกออนไลน์อย่ำงปลอดภัย                                                  จ ำนวน  3  ชั่วโมง  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สำระส ำคัญ 

โลกปัจจุบันเป็นโลกสื่อสารไร้พรมแดนด้วยเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต สามารถท าให้คนเราซึ่งอยู่คนละมุม
โลกติดต่อกันได้อย่าสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูล  ภาพ เสียง ไฟล์ต่างๆ รวมทั้งวีดีโอคอลที่ท าให้         
คนที่พูดคุยกันเห็นหน้าเห็นตากันเหมือนพูดคุยกันอยู่ซึ่งๆ หน้า สะดวก สบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่สิ่งเหล่านี้         
ก็แฝงมาด้วยอันตรายจากมิจฉาชีพเราควรค านึงถึงความปลอดภัยของการใช้อินเตอร์เน็ต 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 
ข้อที่ 4 ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของสื่อออนไลน์ได้ 
3.2 บอกและใช้ website ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตนเองได้ 
3.3 เลือกใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 การเลือกใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
           4.2 website ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 

5.1 ใบงาน เรื่อง ประโยชน์โทษของอินเตอร์เน็ต 
5.2 ใบงานเรื่อง “การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต” 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
       ชั่วโมงที่ 1  

6.1 ครูกล่าวทักทายนักเรียน และเริ่มประเด็น ค าว่า ออนไลน์ โดยถามนักเรียนใครเคยได้ยืนค านี้บ้าง 
และค าว่า ออนไลน์ ในความหมายของนักเรียนคืออะไร สุ่มถาม 2-3 คน  
 6.2 ครูอธิบายความหมายของค าว่า ออนไลน์ คือ การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ 
ตัวอย่างสื่อออนไลน์ เช่น Weblogs Social Networking  
 6.3 ครูให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอ ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต ของ NRRU.MOOC ประมาณ 5 นาท ี
 6.4 ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ การ์ตูน เรื่อง ภัยเงียบ (อันตราย จากสื่ออินเตอร์เน็ต) ประมาณ 8 นาที 
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 6.5 ครูให้นักเรียนจับคู่ ท าใบกิจกรรม ประโยชน์โทษของอินเตอร์เน็ต ประมาณ 20 นาท ี
 6.6 ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คู่น าเสนอใบกิจกรรม ประโยชน์โทษของอินเตอร์เน็ต 
 6.7 ครูและนักเรียนร่วมสรุปการท ากิจกรรมในชั่วโมง  

      ชั่วโมงที่ 2 
6.8 ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย และน าเสนอรูปภาพ เว็บไซต์ google.com และ YouTube.com      

ให้นักเรียนดู และถามนักเรียนเคยเห็นหรือไม่ เห็นที่ไหน ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
6.9 ครูสอบถามนักเรียนถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ต ใช้ช่วงใดและเข้าเว็บไซต์ใดบ้างในชีวิตประจ าวัน 
6.10 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ตามประเด็น เช่น  

1) วิธีการเรียนเก่ง 
2) ประวัติโรงเรียน 
3) อาชีพที่ตนเองสนใจ 
4) อ่ืนๆ 

 6.11 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าใบกิจกรรม “การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต” 
 6.12 ครูสุ่มนักเรียน 3-5 กลุ่ม น าเสนอใบกิจกรรม “การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต” 
 6.13 ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เว็บไซต์ การศึกษาที่ควรรู้ 

6.14 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป วิธีการสืบค้นข้อมูล 
     ชั่วโมงที่ 3 
 6.15 ครูกล่าวทักทายนักเรียนและร่วมกันทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงท่ีผ่านมา  
 6.16 ครูเล่าเรื่องเก่ียวกับความรู้ที่ถูกเผยแพร่ในสื่ออินเตอร์ที่ไม่เป็นความจริงและผลที่เกิดขึ้น 
กับผู้ที่เชื่อ 
 6.17 ครูให้นักเรียนดูวิดีโอเรื่อง ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยสไตล์พลากุ้ง 
 6.18 ครูสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอที่นักเรียนได้เรียน 
 6.19 ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง 
 6.20 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมท่องโลกออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
 
7. สื่อ/อุปกรณ์ 

7.1 คลิปวิดีโอ ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต ของ NRRU.MOOC 
 7.2 คลิปวิดีโอ การ์ตูน เรื่องภัยเงียบ (อันตราย จากสื่ออินเตอร์เน็ต) 
 7.3 ใบกิจกรรม ประโยชน์โทษของอินเตอร์เน็ต 
 7.4 รูปภาพ เว็บไซต์ google.com และ YouTube.com 
 7.5 ใบกิจกรรม “การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต” 
 7.6 ใบความรู้ เว็บไซต์ การศึกษาที่ควรรู้ 
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 7.7 วิดีโอเรื่อง ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยสไตล์พลากุ้ง 
 7.8 ใบความรู้เรื่อง การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง 
 
8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                 8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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ใบควำมรู้  

เรื่อง  กำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัย 

 

 

 

 

ที่มำ : http://mohaney20.blogspot.com/ 
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ใบงำน 

เรื่อง  ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนระบุประโยชน์หรือข้อดีและโทษหรือข้อเสียของการใช้อินเตอร์เน็ตหรือการใช้งานระบบ 
            ออนไลน์ในปัจจุบัน 
 
 ชื่อ-สกุล............................................................................................ชั้น..................เลขที่. ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทษ 
 

ประโยชน์ 

ประโยชน์ 

และโทษ 

ของอินเตอร์เน็ต 
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ใบควำมรู้  

เรื่อง  ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต 

ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต 

     1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail=E-mail) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail 
เป็นการส่งจดหมายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยผู้ส่งสสามารถส่งข้อความไปยังที่อยู่ของผู้รับ ในรูปแบบของอีเมล์ 
เมื่อผู้ส่งเขียนจดหมาย แล้วส่งไปยังผู้รับ ผู้รับจะได้รับจดหมายภายในเวลาไม่กี่วินาที แม้จะอยู่ห่างกันคนละซีกโลก
ก็ตาม นอกจากนี้ยังสามารถส่งแฟ้มข้อมูลหรือไฟล์แนบไปกับอีเมล์ได้ด้วย 
     2. กำรขอเข้ำระบบจำกระยะไกลหรือเทลเน็ต (Telnet) เป็นบริการอินเน็ตรูปแบบหนึ่งโดยที่เรา
สามารถเข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ไกลๆได้ด้วยตนเอง เช่น ถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนท างานโดยใช้
อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนแล้วกลับไปท่ีบ้าน เรามีคอมพิวเตอร์ที่บ้านและต่ออินเตอร์เน็ตไว้เราสามารถเรียกข้อมูล
จากที่โรงเรียนมาท าที่บ้านได้ เสมือนกับเราท างานที่โรงเรียนนั่นเอง     

 3. กำรโอนถ่ำยข้อมูล(File Transfer Protocolหรือ FTP) เป็นบริการอีกรูปแบบหนึ่งของระบบ
อินเตอร์เน็ต เราสามารถค้นหาและเรียกข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาเก็บไว้ในเครื่องของเราได้ ทั้งข้อมูลประเภท
ตัวหนังสือ รูปภาพและเสียง     

4. กำรสืบค้นข้อมูล (Gopher,Archie, World wide Web) หมายถึง การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
การค้นหาข่าวสารที่มีอยู่มากมายแล้วช่วยจัดเรียงข้อมูลข่าวสารหัวข้ออย่างมีระบบ เป็นเมนู ท าให้เราหาข้อมูลได้
ง่ายหรือสะดวกมากขึ้น     

5. กำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำรและควำมคิดเห็น (Usenet) เป็นการให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็นที่ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตทั่วโลกสามารถพบปะกัน แสดงความคิดเห็นของตน โดยมีการจัดการผู้ใช้เป็น
กลุ่มข่าวหรือนิวกรุ๊ป (Newsgroup) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น เรื่องหนังสือ เรื่องการเลี้ยง
สัตว์ ต้นไม้ คอมพิวเตอร์และการเมือง เป็นต้น ปัจจุบันมี Usenet มากกว่า15,000 กลุ่ม นับเป็นเวทีขนาดใหญ่ให้
ทุกคนจากท่ัวมุมโลกแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง     

6. กำรสื่อสำรด้วยข้อควำม (Chat, IRC-Internet Relay chat) เป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ ใช้
อินเตอร์เน็ต โดยพิมพ์ข้อความตอบกัน ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่ไดัรับความนิยมมากอีกวิธีหนึ่ง การสนทนากันผ่าน
อินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนเรานั่งอยู่ในห้องสนทนาเดียวกัน แต่ละคนก็พิมพ์ข้อความโต้ตอบกันไปมาได้ในเวลา
เดียวกัน แม้จะอยู่คนละประเทศหรือคนละซีกโลกก็ตาม     

7.กำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำร (E- Commerce = Electronic Commerce) เป็นการจับจ่าย        
ซื้อ – สินค้าและบริการ เช่น ขายหนังสือ คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว เป็นต้น ปัจจุบันมีบริษัทใช้อินเตอร์เน็ตใน
การท าธุรกิจและให้บริการลูกค้าตลอด24ชั่ ว โมง ในปี2540 การค้าขายบนอินเตอร์ เน็ตมีมูลค่ าสู งถึ ง                  
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1แสนล้านบาท และจะเพ่ิมเป็น1ล้านล้านบาทในอีก5ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจแบบใหม่ที่น่าสนใจและ
เปิดทางให้ทุกคนเข้ามาท าธุรกิจได้โดยใช้ทุนไม่มากนัก    

8. กำรให้ควำมบันเทิง (Entertain) ในอินเตอร์เน็ตมีบริการด้านความบันเทิงในทุกรูปแบบต่างๆ  เช่น 
เกมส์ เพลง รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เป็นต้น เราสามารถเลือกใช้บริการเพ่ือความบันเทิงได้ตลอด24ชั่วโมง
และจากแหล่งต่างๆทั่วทุกมุมโลก ทั้งประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ยุโรปและออสเตรเลีย เป็นต้น 

 

โทษของอินเตอร์เน็ต 

1. โรคติดอินเทอเน็ต(Webaholic)  

อินเตอร์เน็ตก็เป็นสิ่งเสพติดหรือ? การเล่นอินเตอร์เน็ต ท าให้คุณเสียงาน ผู้ใดเป็นผู้ที่ติดการพนัน  การติด
การพนันประเภทที่ถอนตัวไม่ข้ึน มีลักษณะคล้ายคลึงกับ การติดอินเตอร์เน็ต เพราะทั้งสองอย่าง เกี่ยวข้องกับการ
ล้มเหลว ในการควบคุมความต้องการของตนเอง โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีใดๆ (อย่างสุ รา หรือยาเสพติด) 
ผู้ที่มีอาการอย่างน้อย 4 อย่าง เป็นเวลานานอย่างน้อย 1ปีถือได้ว่า มีอาการติดอินเตอร์เน็ต 

• รู้สึกหมกมุ่นกับอินเตอร์เน็ต แม้ในเวลาที่ไม่ได้ต่อกับอินเตอร์เน็ต 
• มีความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเวลานานขึ้น 
• ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ตได้ 
• รู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องใช้อินเตอร์เน็ตน้อยลงหรือหยุดใช้ 
• ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นวิธีในการหลีกเลี่ยงปัญหาหรือคิดว่าการใช้อินเตอร์เน็ตท าให้ตนเองรู้สึกดีข้ึน 
• หลอกคนในครอบครัวหรือเพ่ือน เรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตของตัวเอง 
• การใช้อินเตอร์เน็ตท าให้เกิดการเสี่ยงต่อการสูญเสียงาน การเรียน และความสัมพันธ์ ยังใช้อินเตอร์เน็ต

ถึงแม้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายมา 
• มีอาการผิดปกติ อย่างเช่น หดหู่ กระวนกระวายเมื่อเลิกใช้อินเตอร์เน็ต 
• ใช้ เวลาในการใช้ อินเตอร์ เน็ตนานกว่าที่ ตั ว เองได้ตั้ งใจไว้  มีผ ล กระทบต่อการเรียน อาชีพ              

สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของคนคนนั้น ถึงแม้ว่าการวิจัยที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า การติดเทคโนโลยี
อย่างเช่น การติดเล่นเกมส์ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับเพศชายแต่ผลลัพธ์ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ติดอินเตอร์เน็ต 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง วัยกลางคนและไม่มีงานท า 

2.เรื่องอณำจำรผิดศีลธรรม(Pornography/Indecent Content)            
เรื่องของข้อมูลต่างๆที่มีเนื้อหาไปในทางขัดต่อศีลธรรม ลามกอนาจาร หรือรวมถึงภาพโป๊เปลือยต่างๆนั้น

เป็น เรื่องที่มีมานานพอสมควรแล้วบนโลกอินเทอเน็ต แต่ไม่โจ่งแจ้งเนื่องจากสมัยก่อนเป็นยุคที่ WWW ยังไม่
พัฒนามากนักท าให้ไม่มีภาพออกมา แต่ในปัจจุบันภายเหล่านี้เป็นที่โจ่งแจ้งบนอินเทอเน็ตและสิ่งเหล่านี้สามารถ
เข้าสู่เด็ก และเยาวชนได้ง่ายโดยผู้ปกครองไม่สามารถที่จะให้ความดูแลได้เต็มที่ เพราะว่าอินเทอเน็ตนั้นเป็น โลก   
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ที่ไร้พรมแดนและเปิดกว้างท าให้สื่อเหล่านี้สามรถเผยแพร่ไปได้รวดเร็วจนเราไม่สามารถจับกุมหรือเอาผิดผู้ที่ท าสิ่ง
เหล่านี้ขึ้นมาได้ 

3. ไวรัส ม้ำโทรจัน หนอนอินเตอร์เน็ต และระเบิดเวลำ 
ไวรัส : เป็นโปรแกรมอิสระ ซึ่งจะสืบพันธุ์โดยการจ าลองตัวเองให้มากขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือที่จะท าลายข้อมูล 

หรืออาจท าให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานช้าลงโดยการแอบใช้สอยหน่วยความจ าหรือพ้ืนที่ว่างบนดิสก์            
โดยพลการม้าโทรจัน : ม้าโทรจันเป็นต านานนักรบที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ แล้วแอบเข้าไปในเมืองจนกระทั่งยึดเมือง
ได้ส าเร็จ โปรแกรมนี้ก็ท างานคล้ายๆกัน คือโปรแกรมนี้จะท าหน้าที่ไม่พึงประสงค์ มันจะซ่อนตัวอยู่ในโปรแกรมที่
ไม่ได้รับอนุญาต มันมักจะท าในสิ่งที่ เราไม่ต้องการ และสิ่งที่มันท านั้น ไม่มีความจ าเป็นต่อเราด้วย หนอน
อิ น เต อ ร์ เน็ ต  : ถู ก ส ร้ า งขึ้ น โด ย  Robert Morris, Jr. จ น ดั ง ก ร ะ ฉ่ อ น ไป ทั่ ว โล ก  มั น คื อ โป รแ ก ร ม                          
ที่จะสืบพันธุ์โดยการจ าลองตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ จากระบบหนึ่ง ครอบครองทรัพยากรและท าให้ระบบช้าลง     
ระเบิดเวลา : คือรหัสซึ่งจะท าหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นรูปแบบเฉพาะของการโจมตีนั้นๆ ท างานเมื่อสภาพการโจมตี
นั้นๆ มาถึง ยกตัวอย่างเช่น ระเบิดเวลาจะท าลายไฟล์ทั้งหมดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2542 

 
---------------------------------------------------------------------------- 
ที่มา: https://manat52.wordpress.com 
 

รูปภำพ google.com Youtube.com 

 

                   

https://manat52.wordpress.com/
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ใบงำน  

เรื่อง “กำรสืบค้นจำกอินเตอร์เน็ต” 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนสรุปข้อมูลท่ีนักเรียนสำมำรถสืบค้นได้ 

ชื่อ-สกุล............................................................................................ชั้น..................เลขที่. ................... 

 

เรื่อง………………………………………………………………… 

ที่มำ (แหล่งอ้ำงอิง)…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบควำมรู้  

เรื่อง เว็บไซต์ กำรศึกษำที่ควรรู้ 

เว็บไซต์ความรู้ทั่วไป 
1. LifeHacker.co.uk 
2. MentalFloss.com 
3. UnplugTheTV.com 
4. Sleepyti.me 
5. KeepMeOut.com 
 

เว็บไซต์แบ่งปันความรู้ 
6. UReddit.com 
7. EdX.org 
 

เว็บไซต์สอนท าอาหาร 
8. StudentRecipes.com 
9. Recipepuppy.com 
10. Instructables.com 
 

เว็บไซต์เคล็ดลับดูแลสุขภาพ 
11. The Ultimate Health Food Guide 
12. WebMD.com 
13. NHS.uk 
14. DontPassItOn.co.uk 
15. ASHASexualHealth.org 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lifehacker.co.uk/
http://mentalfloss.com/
http://unplugthetv.com/
http://sleepyti.me/
http://keepmeout.com/en/
http://ureddit.com/
https://www.edx.org/
https://studentrecipes.com/
http://www.recipepuppy.com/
https://www.instructables.com/
http://www.buyagift.co.uk/content/foodhealth/index.html
http://www.webmd.com/default.htm
http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx
http://www.dontpassiton.co.uk/
http://www.ashasexualhealth.org/
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ใบควำมรู้  

เรื่อง 10 เว็บแหล่งกำรเรียนรู้ ที่ไม่ควรพลำด 

DataCamp.com 

 

ภาพ : https://www.datacamp.com/ 

            เนื่องจากในทุกวันนี้เครือข่ายข้อมูลต่างๆ นั้นมีมากมายมหาศาล ดังนั้นเว็บ Data camp จึงเป็นอีกหนึ่ง
สื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยท าให้เราสามารถเข้าถึงความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น  
Ed.TED.com 

https://www.datacamp.com/
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ภาพ : http://ed.ted.com/ 

เว็บท่ี 2 Ed.TED.com 

       TED เป็นแหล่งรวบรวมบทเรียนมากมายให้เราได้เข้าอ่านกันค่ะ นอกจากนี้เรายังสามารถอัพโหลดวิดีโอของ
ตัวเองลงไปในเว็บไซต์ได้อีกด้วย และสามารถให้คนอ่ืนเข้ามาดูคลิปของเรา แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ได้ 

Udemy.com 

 

ภาพ : https://www.udemy.com/ 

 

http://ed.ted.com/
https://www.udemy.com/
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เว็บท่ี 3 Udemy.com 
      เป็นอีกหนึ่งเว็บที่มีการรวบรวมบทเรียนเอาไว้กว่า 30,000 บทเรียน ซึ่งจะมีความแตกต่างไปตามหัวข้อวิชาที่
หลากหลาย ซึ่งสามารถสร้างหรือปรับปรุงแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดเวลา ถึงท าให้ข้อมูลต่างๆถูกอัพเดทอยู่ตลอด 

Digital-Photography-School.com 

 

ภาพ : http://digital-photography-school.com/tips/ 

เว็บท่ี 4 Digital-Photography-School.com 

      เว็บนี้ส าหรับเพ่ือนๆ ที่ชื่นชอบในการถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยค่ะ เพราะภายในเว็บจะมีรวบรวมบทความ
เกี่ยวกับทักษะ เทคนิคการถ่ายรูปมาให้เราได้เรียนรู้กันอย่างมากมายเลย  แล้วยังสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ถ่ายภาพกันได้อีกด้วย 

KhanAcademy.org 

 

ภาพ : https://www.khanacademy.org/ 

https://www.udemy.com/?siteID=TnL5HPStwNw-ww57mnR3YG9G.0EPXriajw&LSNPUBID=TnL5HPStwNw
http://digital-photography-school.com/tips/
http://digital-photography-school.com/tips/
https://www.khanacademy.org/
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เว็บท่ี 5 KhanAcademy.org 

        เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีให้เพ่ือนๆได้เลือกเรียนกันหลากหลายเรื่องเลยค่ะโดยจะเป็นการใช้วิดีโอช่วย            
ในการสอน แถมยังมีการเก็บสถิติการเรียนรู้ของเราไว้ด้วย 

Quora.com 

 

ภาพ : https://www.quora.com/ 

เว็บท่ี 6 Quora.com 

        หากมีเรื่องอะไรสงสัยล่ะก็ ต้อง Quora เลย! เพราะที่นี่จะเปิดโอกาสให้เราสามารถเข้าไปถามเกี่ยวกับอะไร  
ก็ได้ที่อยากรู้ ซึ่งก็จะมีผู้รู้เข้ามาช่วยในการตอบค าถามให้บางครั้งถ้าเกิดไม่กล้าถามเอง ลองๆ หาดูอาจจะพบว่า     
มีคนเคยถามไปก่อนหน้าแล้วก็ได้นะ 

Instructables.com 

 

ภาพ : http://www.instructables.com/ 

https://www.khanacademy.org/
https://www.quora.com/
https://www.quora.com/
http://www.instructables.com/
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เว็บท่ี 7 Instructables.com 

         ส าหรับเว็บนี้จะเน้นใช้วิดีโอเป็นสื่อการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ แบบไร้ขอบเขตอย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
ซึ่งถ้าใครมีความรู้เด็ดๆ อยากแชร์ก็สามารถโพสต์วิดีโอของตัวเองได้เช่นกันค่ะ 

Coursera.org 

 

ภาพ : https://www.coursera.org/ 

เว็บท่ี 8 Coursera.org 

          ส าหรับเว็บไซต์นี้จะมีบทเรียนมาากว่า 800 บทเรียน ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับพวกวิศวกรรม 
การเงิน ประวัติศาสตร์ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งเรียกได้ว่า ไม่ว่าเราจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถค้นหา
ค าตอบได้เลยที่เว็บนี้ 

Project Gutenberg.org 

 

ภาพ : http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page 

http://www.instructables.com/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/?siteID=TnL5HPStwNw-aVMdrhP.kP7an_U9wx3Rwg&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=TnL5HPStwNw
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
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เว็บท่ี 9 Project Gutenberg.org 

          เรียกได้ว่าเปรียบเหมือนกับห้องสมุดออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มี  E-book ฟรีๆ ให้ดาวน์โหลดกันมากกว่า 
50,000 เล่ม และถ้าเราลองอยากเขียนหนังสือเองบ้าง ก็ยังสามารถสร้าง E-book บนเว็บนี้แล้วแชร์ให้ผู้อื่นอ่าน ก็
ได้เช่นกัน 

Lifehack.org 

 

เว็บท่ี 10 Lifehack.org 

            อีกหนึ่งเว็บน่าเรียนรู้ ที่จะช่วยให้เราเรียนได้นอกห้องเรียน มีเรื่องให้เราได้ศึกษาหาค าตอบมากมาย            
ซึ่งบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องท่ีไม่มีอยู่ในหนังสือ แต่เราสามารถหาอ่านได้จากที่นี ่

----------------------------------------------------------------------- 
ที่มำ : http://www.ops.moe.go.th/ops2017 
 
 

 

 

 

 

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://www.lifehack.org/
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ใบควำมรู้  

เรื่อง  กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตอย่ำงถูกต้อง 

 

วิธีใช้อินเตอร์เน็ตสร้ำงสรรค์และถูกวิธี 

ทุกวันนี ้เราอยู ่ในยุคอินเทอร์เน็ต พวกเราได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากมัน เช่น ได้เล่นเกม
ออนไลน์ , ได้ chat กับคนแปลกหน้า , ได้ดูรูปโป๊แบบไม่จ ากัด ,ได้หาแฟนใหม่ทางเน็ตวันละ 10 คน ฯลฯ  
แต่มีผู ้ใหญ่หลาย ๆ ท่านเตือนว่า การหมกมุ่นอยู่กับเน็ต ระวังอันตรายร้อยแปด ทั้งเสียการเรียน ทั้งเสียคน    
บางทีอาจจะถึงกับได้พบอันตรายที่คาดไม่ถึงอีกมากมาย ที่จริง ก็น่าเห็นใจน้อง ๆ นะ ... เพราะเรียนหนังสือ
เครียดจะตายไป เลิกเรียนแล้ว ก็น่าจะได้มีโอกาสผ่อนคลายความเครียดกันบ้าง คนจะหาความสุขจากเน็ตสัก
หน่อย ยังมาห้ามอีก อะไรท านองนั้น   

ทีนี ้ตามหลักพุทธศาสนาท่านว่า ความสุขมีสองแบบ คือ แบบ เสพบริโภค (กามฉันทะ ) กับแบบ
สร้างสรรค์ (ธรรมฉันทะ ) ความสุขแบบเสพบริโภคนั้น เป็นความสุขมีคุณน้อย มีโทษมาก ท าให้หลงเพลิดเพลิน
ไม่เป็นอันท าการงาน มีแนวโน้มท าให้เกิดความรุนแรง เบียดเบียนกัน ร้อนรน กระวน กระวาย ไม่คุ ้มค่า          
กับความสุขเพียงนิด ที่ต้องแลกกับความทุกข์ที่ตามมาเป็นพรวน ๆอย่ากระนั้นเลย budpage ขอลองเสนอวิธี   
หาความสุขอย่างสร้างสรรค์ (ธรรมฉันทะ) จากเน็ตสัก 5 วิธี มาแนะน ากัน แบบว่าให้ได้ทั้งสนุก และ ได้รับสาระ
ไปด้วย ดังต่อไปนี้  

1."ชื่นชมควำมงำมธรรมชำติบนเน็ต"  เปิดเวบค้นหาภาพธรรมชาติ จ าพวก ต้นไม้ ภูเขา วิวสวย ๆ 
ดวงจันทร์ หรือ ดอกไม้ ฯลฯ พอได้พบภาพที่ถูกใจ ให้คุณมองภาพนั้นด้วยความชื่นชมพร้อมทั้งกล่าวพรรณา
ความงามออกมา อาจจะเป็นค าพูดดี ๆ หรือ แต่งเป็นกลอน หรือแต่งเป็นเพลง ก็ได้ หากคุณลองท าดูแล้วคุณ
รู้สึกว่าจิตใจของคุณมีความแช่มชื่นเบิกบาน จนอยากออกไปพบเห็นธรรมชาติจริง ๆ ข้างนอกละก้อ...แสดงว่า
คุณได้ เข้าถึงความงามของธรรมชาติบ้างแล้ว  

2. "พรรณำควำมงำมของงำนศิลปะ"  อันนี ้ก็คล้าย ๆ กัน ให้ search ค้นหาภาพงานศิลปะต่างๆ      
ที่มีอยู่มากมายในอินเทอร์เน็ต คัดเลือกภาพที่ถูกใจสักภาพ แล้วให้คุณ พรรณาความงามของงานศิลปะชิ้นนั้น 
โดยสมมุติตัวเองว่าเป็นศิลปินก าลังบรรยาย ให้ผู้ชมฟัง พรรณาเข้าไปเถอะ หรือจะใช้วิธีพิมพ์บรรยายลงในคอมพ์
ก ็ได ้ ท าอย ่างนี ้ส ักประเดี ๋ยวจ ิตใจของค ุณก ็จะเก ิดความป ีต ิส ุข  เพราะได ้เข ้าถ ึงความงามของศ ิลปะ     
          3. มีควำมสุขกับกำรเป็น"พหูสูต "  "พหูสูต" แปลง่าย ๆ ว่า"ผู ้รอบรู ้" คือ ไม่ว ่าจะพบเห็นอะไร          
ก ็จะมองเห ็น เป ็นความรู ้ไปหมด สามารถ อธ ิบายท ุกสิ ่งท ุกอย ่างได ้อย ่างละเอียดล ึกซึ ้ง  นิส ัย"พห ูส ูต "                 
นี ่สามารถสร้างขึ ้นมาได้ หากฝึกฝนเป็นประจ า ยิ ่งสมัยนี ้มีอินเทอร์เน็ตยิ ่งง่ายใหญ่ วิธีง่าย ๆ เริ ่มต้นด้วย         
ทุก ๆ วัน ก่อนจะเปิดเน็ตให้ลองเหลียวมองสิ่งต่างๆ รอบตัวคุณ แล้วตั้งค าถามกับตัวเอง "วันนี้เราอยากจะรู้เรื่อง
เกี่ยวกับอะไร" เมื่อเราได้พบสิ่งที่น่าสนใจแล้ว ก็ให้ค้นในอินเทอร์เน็ตว่าเราได้รับความรู้อะไรจากสิ่งนั้นบ้าง  
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    ยกต ัวอย ่ำง  เหล ียวไปเหล ียวมารอบ ๆ ต ัว ก ็พบว ่าว ันนี ้ เราอยากจะรู ้เรื ่องราวเกี ่ยวก ับ 
"ปากกาลูกลื่น"ที่วางอยู่บนโต๊ะ เราก็พิมพ์ ค าว่า"ปากกาลูกลื่น" หรือ ball-point pen ลงในเวบไซต์ประเภท 
search engine ( เช่น google.com ,siamguru.com ฯลฯ) จากนั ้นก็ให้คัดเลือกหาอ่านเรื ่องราวที ่มีความรู้
เกี่ยวกับ"ปากกาลูกลื ่น" เก็บเกี ่ยวสาระให้ได้มากที่สุด จนเราสามารถคุยเรื ่องปากกาลูกลื ่นได้เป็นชั ่วโมง ๆ      
(แววพหูสูตเริ่มปรากฏ) วันต่อ ๆ มาก็ให้มองหาสิ่งอ่ืน รอบๆ ตัวเพ่ือค้นหาความรู้อีก ลองตั้งเป้าไว้เลยว่า จะต้อง
มีความรู ้เกี ่ยวกับสิ ่งของที ่มีอยู ่ในบ้านให้หมดทุกอย่าง หากใครท าได้ ถือว่าได้เป็นผู ้รอบรู ้คนหนึ ่ง ในบ้าน        
เลยทีเดียว  

4. สำรำน ุกรมภำพ  มาสะสม"ภาพความรู ้"ก ันด ีกว ่า (ร ับรอง สนุกว ่าสะสมรูปโป ๊ ) ก ิจกรรมนี้            
เป็นกิจกรรมที่ท้าทายมาก เพราะมีคนฉลาดๆเท่านั้นเองที่สามารถท าได้ วิธีการง่าย ๆ ก็คือให้ท่องเว็บไปเรื่อย ๆ 
ทีนี้เกิดไปเจอภาพอะไรที่เขามีค าอธิบายเกี่ยวกับภาพนั้น ๆ เราก็ลองอ่านดู ถ้าเรื ่องราวน่าสนใจอ่านแล้วเรา
เข้าใจ ประทับใจ ก็ให้ save ภาพนั ้นเก็บไว้ในอัลบั ้มภาพในเครื ่องคอมพ์ของตนเอง ท าแบบนี ้ไปเรื ่อย ๆ          
จนเรามีคลังภาพแห่งความรู้เก็บไว้มากมาย ( ทุกภาพก่อน save เราจะต้องอ่านเนื ้อหาค าอธิบายจนเข้าใจ      
ภาพนั้นได้ดีก่อน ไม่ใช่ เก็บแต่ภาพแต่ไม่ยอมเก็บความรู้)  ยกตัวอย่าง    

เปิดเว๊บไปเห็นภาพ"เหตุการณ์ 14 ตุลา" เราก็อ่านเรื่องราวบรรยายภาพนั้นจนเข้าใจ ว่าได้เกิดอะไรขึ้น
ในป ี พ .ศ . 2516 จากนั ้น ให ้save ภาพนั ้น เก ็บ เอาไว ้ ห ร ือ  ไปพบภาพ  " super nova" (ดาวระ เบ ิด )                
เราก็อ่านจนเข้าใจเนื้อหาสาระของภาพ แล้วก็เก็บภาพไว้ ทีนี้เวลาได้ภาพเก็บไว้ในอัลบั้มมากพอเพียงแล้ว เวลา
ว่าง ๆ ให้คุณลองจัดแสดงภาพแบบสไลด์โชว์ บรรยายให้เพื่อนฝูงฟัง รับรองว่าคุณจะกลายเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ 
สามารถให้ความรู้และความสนุกสนานกับเพื่อน ๆ จนบรรดาเพื่อน ๆ จะต้องทึ่งในตัวคุณเป็นอย่างมากเลย
ทีเดียว  

5. "เก็บค ำคม"   ใน เว ็บบอร ์ดบนอ ิน เทอร ์เน ็ตม ีค าคม  ๆ  ส านวนด ี ๆ  มากมาย อ ่าน  ๆ  แล ้ว               
ให้เลือกสรรค าที่โดนใจ เอามาสะสมไว้ในไดอารี่ของเรา จะได้เก็บไว้อ่านประเทืองปัญญา จริงอยู่ในเว็บบอร์ด
ส ่วนใหญ ่อาจจะม ีค าพ ูดที ่ไม ่เหมาะสมมากมาย เช ่น ค าหยาบ ค าส ่อเส ียด ด ่าว ่า กระทบกระเท ียบ                
แต่ในค าพูดเหล่านี้บางครั้งก็มีสาระสอดแทรกอยู่ เราสามารถเลือกสรรสิ่งที่ดีๆ คือ เลือกเฟ้นสิ่งที่ เป็นเนื้อหา
สาระออกมา ( คุ้ยหาเพชรจากกองขยะ ) คุณทราบหรือไม่ว่าค าพูดของคนบางคน (แม้แต่ค าพูดของคนที่สติไม่ดี) 
บางครั้งจะให้แง่คิดดีๆ ที่ช่วยปรับปรุงชีวิตของเราให้พัฒนาขึ้นมาได้ ลองดูสิ แล้วคุณจะรู้ว่าการสะสมข้อความดี 
ๆ มีสาระ มีความสนุกสนาน และมีคุณค่า ไม่น้อยกว่าการสะสมพระเครื ่อง หรือ ตุ ๊กตาโมเดลราคาแพง ๆ      
เสียอีก  

----------------------------------------------------------------------------- 

ที่มา : https://www.dek-d.com/board/view/840100/ 

 



 

  

 

249 

แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 38 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม                  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6      
เรื่อง  เด็กไทยหัวใจห่ำงไกลสำรเสพติด              เวลำ  3  ชั่วโมง  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

ผลกระทบจากปัญหาสารเสพติด ท าให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตัวผู้เสพ ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจและ
ประเทศชาติ การแก้ไขปัญหาสารเสพติดต้องเริ่มต้นจากครอบครัวซึ่งใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด โดยการ
ให้เวลากับบุตรหลานและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น นอกจากนี้สังคมโรงเรียนและสถานศึกษาต้องมีการ
ติดตาม สังเกตพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับสารเสพติด  การมุ่งให้ความรู้ ในเรื่องอันตราย 
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเสพติด สร้างการรับรู้ ความตระหนักถึงภัยอันตราย การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติด และเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องร่วมมือกัน 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 4 ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 บอกโทษของสารเสพติดแต่ละประเภทได้  
3.2 บอกวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากสารเสพติดได้ 
3.3 มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองเพ่ือให้ห่างไกลจากสารเสพติด 
 

4. สำระกำรเรียนรู้ 

 4.1 โทษของสารเสพติด 
          4.2 ทักษะชีวิตและวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลสารเสพติด 
5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
            5.1 จัดท าแผนผังความคิด Mind Mapping เกี่ยวกับสารเสพติด 
            5.2 ท าใบงาน 

  5.3 ใบกิจกรรม บิงโกโทษยาเสพติด 
 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
      ชั่วโมงที่ 1  

6.1 ครูกล่าวทักทายนักเรียน และยกตัวอย่างรูปภาพ คนสูบบุหรี่ โดยถามประเด็นว่า 
- นักเรียนรู้จักหรือไหมว่าคนในภาพท าอะไร 
- นักเรียนเคยเห็นคนรอบข้างที่รู้จักท าเหมือนในภาพตัวอย่างหรือไม่ 
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- นักเรียนคิดว่าหรือรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นภาพนี้ 
 6.2 ครูอธิบายขยายความเกี่ยวกับภาพและโทษของสารเสพติดให้นักเรียนเข้าใจ 
 6.3 ครูเปิดข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดให้นักเรียนได้ชม และสอบถามถึ งความรู้สึกและความคิดเห็นของ
นักเรียนหลังได้ชมข่าวเกี่ยวกับยาเสพติด 
 6.4 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน จากนั้น ครูแจกใบความรู้เรื่อง โทษภัยของยาเสพติด 
ให้แต่ละกลุ่มได้ศึกษา 
 6.5 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าแผนผังความคิด Mind Mapping เกี่ยวกับสารเสพติด 
 6.6 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอแผนผังความคิด Mind Mapping เกี่ยวกับสารเสพติด ของตนเอง 
 6.7 ครูสุ่มกลุ่มนักเรียนอื่นๆ ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่ของกลุ่มอ่ืนที่น าเสนอ  
 6.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมในครั้งนี้ 
     ชั่วโมงที่ 2 

6.9 ครูกล่าวทักทายนักเรียนและทบทวนบทเรียนในชั่วโมงท่ีผ่านมา 
6.10 ครูแจกกระดาษแข็งให้นักเรียนวาดรูปสารเสพติดที่นักเรียนรู้จักมา 1 ชนิด และท าที่ เป็น              

ที่คาดผมเพื่อน าแสดงบทละครต่อไป 
6.11 ครูให้นักเรียนจับคู่ เพ่ือแสดงบทบาทสมมติการถูกชักชวนเพื่อนให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
6.12 ครูนักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับทักษะการปฏิเสธหากถูกชักชวนให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
6.13 ครูให้นักเรียนเรียนแต่ละคู่แสดงบทบาทสมมติทักษะการปฏิเสธการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด             

คู่ละ 1-2 นาท ี
6.14 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิเสธการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

รวมถึงหน่วยรักษาบ าบัดผู้ติดสารเสพติด 
      ชั่วโมงที่ 3 

6.15 ครูกล่าวทักทายนักเรียนและทบทวนบทเรียนในชั่วโมงท่ีผ่านมา 
6.16 ครูตั้งค าถามเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้นักเรียนช่วยกับตอบ โดยการยกมือ โดยค าถามให้ตอบ

เพียง จริง หรือ เท็จ 
6.17 ครูเขียนโทษของยาเสพติดลงบนกระดาน 
6.18 ครูแจกใบกิจกรรม บิงโกโทษยาเสพติด ให้นักเรียนคนละ 1ใบ 
6.19 ครูให้นักเรียนน าโทษของยาเสพติดที่ครูเขียนบนกระดานโดยเลือกมาเขียนลงในใบกิจกรรม         

บิงโกโทษยาเสพติดของตนเอง 
6.20 ครูเริ่มเล่นเกมบิงโกโทษยาเสพติด โดยครูจับสลากขึ้น เล่นครบ 5 รูป นักเรียนที่บิงโกรับรางวัล      

ที่ครูเตรียมไว้ 
6.21 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมเกมบิงโกโทษยาเสพติด 
6.22 ครูให้เวลานักเรียน 2-3 นาทีคิดเกี่ยวกับค าขวัญป้องกันยาเสพติด เขียนลงในใบกิจกรรมบิงโก     

โทษยาเสพติด 



 

  

 

251 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
7.1 รูปภาพ คนสูบบุหรี่ 

 7.2 ข่าวเกี่ยวกับยาเสพติด 
 7.3 ใบความรู้เรื่อง โทษภัยของยาเสพติด 
 7.4 ค าถามเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
 7.5 ใบกิจกรรม บิงโกโทษยาเสพติด 
 7.6 วิดีโอเกี่ยวกับทักษะการปฏิเสธ 
 

8. กำรวัดและประเมินผล   
          8.1 วิธีประเมิน  
               8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
               8.1.2 ตรวจผลงาน 

8.2 เครื่องมือประเมิน 
               8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
               8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
              

     เกณฑ์กำรประเมิน 
     1) แผนผังความคิด Mind Mapping เกี่ยวกับสารเสพติด 

ข้อมูลการน าเสนอครบถ้วน 
บอกโทษของสารเสพติด 5 ข้อขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ข้อมูลการน าเสนอค่อนข้างครบถ้วน    
บอกโทษของสารเสพติด 3 ข้อขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ดี 
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ข้อมูลการน าเสนอค่อนข้างครบถ้วน 
บอกโทษของสารเสพติด 3 ข้อขึ้นไป  ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ข้อมูลการน าเสนอค่อนข้างครบถ้วน 
บอกโทษของสารเสพติด 1 ข้อขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

      2)  ใบกิจกรรม บิงโกโทษยาเสพติด 
เลือกกรอกข้อมูลได้ครบถ้วนและแต่งขวัญขวัญได้  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
เลือกกรอกข้อมูลได้ 6-8 ข้อและแต่งค าขวัญได้  ระดับคุณภาพ ดี 
เลือกกรอกข้อมูลได้ 3-5 ข้อและแต่งค าขวัญค่อนข้างได้ ระดับคุณภาพ พอใช้ 
เลือกกรอกข้อมูลได้ 0-2 ข้อและแต่งค าขวัญไม่ได้  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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ใบควำมรู้  

เรื่อง โทษภัยของยำเสพติด 

1. กำรสูญเสียด้ำนบุคลิกภำพและจิตใจ  

เยาวชนย่อมมีบุคลิกภาพที่ก าลังเจริญเติบโต มีการสร้างประสบการณ์ต่างๆ และหัดวิธีการและชั้นเชิง    
ในการผจญปัญหา หรือกระท าการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย การแก้ปัญหาย่อมต้องอาศัยกระบวนการทางจิตหลาย 
ประการ เช่น ความอดกลั้น การควบคุมอารมณ์ การ แสดงอารมณ์ตามความเหมาะสม การใช้ความคิดและ 
ประมาณการ ตลอดจนการหาวิธีแก้ปัญหา ให้เกิดผลดีที่สุด  

หากเยาวชนใช้และติดยาเสพติด โดยอาศัยเป็น ทางหนีจากความทุกข์ยากหรือปัญหาต่างๆแล้ว 
บุคลิกภาพของผู้นั้น ก็ย่อมหยุดเจริญ แทนที่จะหาทางแก้ปัญหา ที่เหมาะสม กลับหันไปใช้ยาแทน เยาวชน         
ที่ติดยาจึงมีบุคลิกภาพใหม่ ที่มีความอดทนน้อย ระแวง และหาความ สุขจากชีวิตธรรมดาที่ไม่ใช้ยาเสพติดไม่ได้  

หากผู้นั้นได้ผ่านการรักษาหลายครั้ง และเลิก ได้ไม่นานก็ต้องกลับไปใช้อีก ความเชื่อมั่นในตนเอง        
และความหวังว่าจะเลิกจากยา ก็ค่อยๆ หายไปทุกที      

หากผู้นั้นถูกจับและติดคุกหลายๆ ครั้ง ความ กลัวคุกตะรางและการลงโทษต่างๆ ตลอดจนความไม่ดีใน
สายตาของสังคม ก็ค่อยลดเสื่อมและชินชาไป การ ติดคุกตะราง หรือการถูกลงโทษทางกฎหมายกลายเป็นเรื่องเล็ก 
ค่านิยมของเขาก็เปลี่ยนไป ความดีกับความชั่ว ตามแนวคิดปกติก็ เลือนไป ความสุขที่เกิดจากการกระท าความดี     
ก็ถอยไป นับได้ว่า เป็นการเสื่อมสลายของสภาพจิต  

เมื่อเยาวชนคนหนึ่งคนใดติดยาเสพติด และมีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปจนถึงขั้นนี้ ก็จะเป็นพลเมืองดี
ไม่ได้ ไม่สามารถใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อ่ืนได้ กลับเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาส าหรับตนเอง ครอบครัว
และสังคม จึงนับว่า เป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ส าคัญที่สุด 

2. กำรสูญเสียทำงสุขภำพอนำมัย    

ผู้ที่ติดยาเสพติด อาจเกิดปัญหาทางสุขภาพ อนามัย หรือโรคต่างๆได้หลายอย่าง ได้แก่   

2.1 การใช้ยาเกินขนาด โดยที่การด้านยา เปลี่ยนแปลงอยู่ เรื่อย ผู้ที่พยายามเลิกยาหรือเข้ารับ            
การ รักษา ความด้านยาจะลดลง ประกอบกับยาที่ ได้จากการ ลักลอบค้าไม่ได้มีการควบคุมมาตรฐาน            
ความแรงอาจ เปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ เพราะมีการเจือปนสารชนิดอ่ืนเข้าไป ก่อนน าออกจ าหน่าย ผู้ติดยา         
จึงอาจใช้ยาเกิน ขนาดและเป็นอันตรายได้ ยิ่งเป็นการใช้ยาที่ฉีดเข้าหลอดเลือดแล้ว ยิ่งมีโอกาสเกินขนาดได้มากยา
ที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทกลาง เมื่อใช้เกิน ขนาดจะท าให้ไม่รู้สึกตัวไป การหายใจลดลง และอาจเป็นอันตราย
เสียชีวิตได้ ในบางรายอาจเกิดการบวมของปอด ท าให้หายใจหอบและเสมหะเป็นฟองได้    
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2.2 อาการจากการขาดยา อาการถอนยาที่ เกิดขึ้นในผู้ติดยาบางคนที่ติดอย่างรุนแรงและสุขภาพ        
ไม่ดีอาจเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดยา นอนหลับ อาจเกิดอาการไข้สูง ชัก และไม่รู้สึกตัวได้อาการ
ถอนยาที่เกิดในเด็กแรกเกิด เนื่องจาก มารดาติดยาเสพติด และใช้ยาในระยะก่อนคลอด จะท าให้เด็ก  ไม่แข็งแรง 
หายใจน้อย และเสียชีวิตได้ง่าย   

2.3 พิษจากยาเสพติด ยาเสพติดบางชนิด เช่น แอมเฟตามีน กัญชา โคเคน และแอลเอสดี มีผลท าให้เกิด
อาการทางจิตได้ บางรายอาจคลุ้มคลั่ง วิกลจริต ไปเป็นระยะเวลานาน  

  ยาแอมเฟตามีน ท าให้เกิดอาการระแวงอย่าง รุนแรง คิดว่าผู้อ่ืนจะมาท าร้ายจึงอาละวาด และท าร้ายผู้อื่น
ได้ ในยาเสพติดที่ลักลอบขายกัน อาจมีสารอ่ืน เจือปน เพ่ือให้ได้ปริมาณมากขึ้น เช่น สารหนู และสตริกนิน 
(strychnine) เป็นต้น ซึ่งเป็นยาพิษท าให้เป็น อันตรายได้   

2.4 อันตรายจากการฉีดยาที่ไม่สะอาด ผู้ติด ยาที่ใช้ยาฉีดเข้าหลอดเลือด หรือเข้ากล้ามเนื้อ มักไม่ได้ท า
ความสะอาดหลอดฉีดยา ให้ปราศจากเชื้อเสียก่อน น้ าที่ใช้ละลายยาเพ่ือฉีดก็ไม่สะอาด จึงอาจฉีดเอาเชื้อโรคต่างๆ 
เข้าไปในร่างกายได้ ท าให้เกิดการอักเสบของผิวหนัง และเนื้อเยื่อบริเวณที่ฉีด เกิดเป็นฝีหรือเนื้อตายได้ อาจลุกลาม
เกิดการอักเสบของหลอดเลือด หรือโลหิตเป็นพิษได้ ในบางรายเชื้อโรคอาจเข้าไปยังอวัยวะภายใน เช่น หัวใจ ปอด 
สมอง และกระดูก ท าให้เกิดลิ้นหัวใจอักเสบ และฝีตามอวัยวะต่างๆ  ผู้ที่ฉีดยาหลายคน อาจใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน   
ท าให้โรคจากคนหนึ่งติดไปยังคนอื่นๆ ได้ เช่น โรคตับ อักเสบ เป็นต้น  ผู้ติดยามีอัตราการเป็นโรคนี้ มากกว่าบุคคล
ทั่วไป และอาจเกิดการระบาดเป็นโรคทีละหลายๆ คนได้  

2.5 อันตรายจากการฉีดยาที่ไม่เหมาะสม เข้าร่างกาย ผู้ติดยาอาจใช้ยาเม็ดมาละลายน้ า ฉีดเข้า หลอด
เลือด โดยไม่ทราบว่า ในยาเม็ดมีแป้งพวกทัลคัม (talcum) อยู่ด้วย บางทีก็ใช้ส าลีกรองน้ ายาก่อนจะใช้ฉีด แป้ง
และใยส าลีจะเข้าไปติดอยู่ตามหลอดเลือดฝอยของปอด เกิดโรคปอดแข็งท าให้การหายใจล าบากเรื้อรังและ ไม่มีวิธี
รักษา ในบางกรณียาอาจจะละลายไม่ดี มีเกล็ดหรือ ผลึกของยาเข้าไปในหลอดเลือดไปอุดหลอดเลือดต่างๆ เช่น    
ทีส่มอง เกิดเป็นอัมพาตได้   

2.6 โรคบางชนิดที่พบร่วมกับการติดยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดมักมีสุขภาพไม่ดี อาหารไม่เพียงพอ และ   
การดูแลสุขภาพอนามัย ตลอดจนการรักษาความ สะอาดของร่างกายไม่ดี จึงมีโรคต่างๆเกิดได้มาก เช่น วัณโรค      
ของปอด โรคผิวหนังต่างๆ เป็นต้น 

  มีผู้รายงานว่า พบโรคบางชนิดร่วมกับการติด ยาเสพติด โดยความสัมพันธ์ และวิธีการเกิด ยังไม่ได้เป็นที่
เข้ า ใจ ชั ด เจน  เช่ น  โรค เนื้ อ เยื่ อ ก ล้ าม เนื้ อ ล ะล าย ตั ว  ( rhabdomyolysis) มี อ าก ารป วด กล้ าม เนื้ อ                    
และอ่อนเพลีย ขยับเขยื้อนล าบาก มีการสลายตัวของเซลล์กล้ามเนื้อ ท าให้มีสารไมโอโกลบินเข้าไปในเลือด และ
ขับถ่ายออกไปในปัสสาวะ (myoglobinemia, myoglobinuria) เห็นเป็นปัสสาวะสีด าโรคไตอักเสบ และโรค
เส้นประสาทอักเสบ ก็พบได้ในผู้ติดยาเสพติด  
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3. กำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจ    

3.1 ค่าใช้จ่ายในการใช้ยา ผู้ติดยาเสพติด ย่อมต้องใช้จ่ายเงินในการซื้อยามาใช้ ยิ่งติดมากขึ้นยิ่ง 
จ าเป็นต้องใช้ปริมาณยามาก เพราะเกิดการด้านยาดังได้ กล่าวแล้ว โดยเฉลี่ยเมื่อ พ.ศ. 2522 ผู้ที่ติดเฮโรอีน ใช้เงิน
ซื้อยาราววันละ 55 บาท ซึ่งนับว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ผู้ที่สูบฝิ่น หากมีฐานะไม่ค่อยดีนักก็จ าเป็น ต้องขาย
ทรัพย์สมบัติต่างๆ เพ่ือใช้ในการสูบฝิ่น จึงท า ให้มีฐานะยากจนลง ผู้ที่ยากจนอยู่แล้วและต้องรับจ้างหาเงิน        
ยิ่งมีความล าบากในการยังชีพ และเลี้ยงดู ครอบครัว  หากพิจารณาการสูญเสียทั้งประเทศซึ่งมีผู้ติดยาอยู่มาก       
ผู้ติดยาเฮโรอีน 100,000 คน จะใช้ยามีมูลค่า ถึงวันละ 5.5 ล้านบาท  หรือปีละ 2,000 ล้านบาท    

3.2 การขาดงาน ผู้ติดยาเสพติดบางคน อาจ สามารถปรับการใช้ยาได้ และสามารถท างานได้ตามปกติ 
บางคนใช้ยาขนาดน้อยๆ ในเวลาเช้าและกลางวัน เพ่ือ ไม่ให้เกิดอาการถอนยาและสามารถท างานได้ แล้วใช้      
ยามากในตอนเย็นหรือกลางคืน   

ผู้ติดยาส่วนใหญ่ เมื่อติดงอมแงมแล้วจะไม่ สามารถท างานได้ เพราะจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจที่ ขัดกับ
การท างาน เมื่อใช้ยามากในเวลากลางวัน ก็มีอาการซึม สะลึมสะลือ ความคิดช้า ท างานได้ล าบาก เมื่อ ยาหมด
ฤทธิ์ก็เกิดอาการถอนยา คือ กระวนกระวาย และ ปวดเมื่อยตามตัว ฤทธิ์ของยาและอาการถอนยานี้เกิด สลับกัน
อยู่ทั้งวัน จนไม่สามารถท างานหรือเรียนหนังสือ ได้ นอกจากนี้ ยังมีความจ าเป็นต้องใช้เวลาในการไปหายามาเพ่ือ
ใช้ ในคราวต่ อไป  และหาที่ ซุ กซ่อน เพ่ื อใช้ ยา สิ่ งต่ างๆ  เหล่ านี้  จะรบ กวนและขั ดขวางการท างาน                     
ท าให้ ประสิทธิภาพลดลง จนอาจต้องออกจากงาน    

3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแก้ปัญหาของรัฐ และเอกชน ทั้งในด้านการปราบปรามการลักลอบค้า        
ยาเสพติด การให้บริการบ าบัดรักษา และการป้องกัน ท าให้สูญเสียงบประมาณและทรัพยากรไปไม่น้อย  

4. กำรสูญเสียทำงสังคม    

4.1 การเสียชื่อเสียง และฐานะทางสังคมของ ผู้ติดยา ผู้ติดยาย่อมเป็นที่รังเกียจของสังคม  

  4.2 ปัญหาในครอบครัว การติดยาเสพติดท า ให้คนในครอบครัวได้รับความล าบากท้ังด้านจิตใจและ ฐานะ
การเงิน มีผลให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวได้ ดังจะเห็นได้ว่าผู้ติดยามีอัตราการหย่าร้างสูง    

4.3 ปัญหาอาชญากรรม ผู้ติดยาจ าเป็นต้องใช้ เงินจ านวนมากในการซื้อยามาใช้  ประกอบกับ            
ความอยากยารุนแรง ท าให้ขาดการยั้งคิด จึงเกิดอาชญากรรมต่างๆ ขึ้นได้ ในชุมชนใดที่มีผู้ติดยาเสพติดอยู่ โอกาส
ที่จะเกิดการลักขโมยมีมากข้ึน    

นอกจากนี้ ปัญหายาเสพติดอาจเป็นปัญหา ทางการเมืองในประเทศ หรือระหว่างประเทศและมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติได้ 

ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=9&chap=13&page=t9-13-    
infodetail04.html 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=9&chap=13&page=t9-13-%20%20%20%20infodetail04.html
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=9&chap=13&page=t9-13-%20%20%20%20infodetail04.html
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ใบงำน 
 เรื่อง โทษภัยของยำเสพติด 

ค ำชี้แจง ครูอ่านข้อค าถามให้นักเรียนตอบข้อใดเป็นจริงข้อใดเป็นเท็จพร้อมเขียนข้อค าถามท่ีเป็นจริง 
           ลงบนกระดาน เพื่อให้นักเรียนท ากิจกรรมบิงโกโทษยาเสพติดต่อไป  

ข้อค ำถำม   ค ำตอบ 

1. ท าให้สุขภาพเสื่อมโทรม  (จริง) 

2. อาการเจ็บป่วยง่าย  (จริง) 

3. ไม่มีสมาธิ   (จริง) 

4. เรียนเก่งขึ้น   (ไม่จริง) 

5. ขาดความรับผิดชอบ  (จริง) 

6. ถูกสังคมรังเกียจ  (จริง) 

7. ครอบครัวอบอุ่น  (ไม่จริง) 

8.ผิดกฎหมาย   (จริง) 

9. ประสาทหล่อน  (จริง) 

10.สังคมมีความสุข  (ไม่จริง) 

11.สมรรถภาพแย่  (จริง) 

12. เกิดอุบัติเหตุง่าย  (จริง) 

13. สุขภาพแข็งแรง  (ไม่จริง) 

14. มีอนาคตสดใส  (ไม่จริง) 

15. เกิดอาชญากรรม  (จริง) 

16. ครอบครัวแตกแยก  (จริง) 

17. สูญเสียทรัพย์สิน  (จริง) 

18. สมองเสื่อม   (จริง) 

19. เจ็บปวดกระดูกกล้ามเนื้อ (จริง) 

20. มะเร็งปอด   (จริง) 



 

  

 

257 

ใบกิจกรรม  

บิงโกโทษยำเสพติด 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกข้อความที่ครูเขียนบนกระดาน มาเขียนลงในตารางบิงโกให้เต็มตาราง 
             เพ่ือเล่นเกม บิงโกโทษยาเสพติดต่อไป 
 

1. 
 

2. 3. 

4. 
 

5. 6. 

7. 
 

8. 9. 

 

ค าขวัญป้องกันยาเสพติด……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 39 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม               ชั้นประถมศึกษำปีที่ ป. 4- 6 
เรื่อง  เมื่อเข้ำมำได้ก็ผ่ำนไปได้       จ ำนวน  3  ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.สำระส ำคัญ 

 ความเครียดไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป ความเครียดที่ไม่มากนักช่วย ให้บุคคลมีความกระตือรือร้น มีพลัง      
ในการด าเนินชีวิต แต่การเกิดความเครียดอย่างมาก และสะสมอยู่เป็น เวลานาน มีผลท าให้เกิดความเจ็บป่วย        
ทั้งทางกายและทางจิต อารมณ์ ส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมของตนเอง รวมทั้งส่งผล         
ต่อผู้อ่ืนด้วย การจัดการกับอารมณ์จึงมีความส าคัญ การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถทางการจัดการอารมณ์     
จะส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตด้วย 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 3 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 บอกสถานการณ์ที่ท าให้นักเรียนโกรธหรือเครียดได้ 
3.2 ระบุการปรับตัวที่ดีของตนเองที่เหมาะสมกับพัฒนาการวัยรุ่นช่วงอายุ 10 -13 ปี 
3.3 เสนอแนววิธีการจัดการอารมณ์และความเครียดตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
3.4 สรุปวิธีการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ท่ีเหมาะสมตนเอง 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 สถานการณ์ความเครียด 
 4.2 วิธีจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
5.1 ใบงาน โกรธและเครียดตอนไหน  
5.2 บทบาทสมมุติ 
5.3 สถานการณ์ที่ท าให้เครียด ท าในกระดาษบรู๊ฟ 
 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
     ชั่วโมงที่ 1  

6.1 ครูทักทายนักเรียน ว่าวันนี้สบายดีไหม ใครอารมณ์อารมณ์ดีบ้าง ใครอารมณ์ไม่ดีบ้างเพราะอะไร 
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6.2 ครูติดภาพหน้าตา คนโกรธ คนเครียด คนเศร้า คนกังวลใจ คนมีความสุข คนมีความทุกข์            
คนทีกังวลใจ คนอกหัก  คนผิดหวัง ไว้ตามผนังห้อง ครูให้นักเรียนเรียนไปเลือกยืนว่าวันนี้ ใครมีอารมณ์           
แบบไหนให้ไปยืนตามรูปภาพ 

6.3 หลังจากนักเรียนเลือกยืนแล้ว ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามภาพที่มีสมาชิกยืน ครูแจกใบงาน          
โกรธและเครียดตอนไหน ร่วมกันท าใบงานกลุ่ม 

     ชั่วโมงที่ 2 
6.4 ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ  Life is beautiful  
https://www.youtube.com/watch?v=eTLeg2Rfjho เป็นคลิปเกี่ยวกับชีวิตของเด็กประถมปลายชาย

ที่ชีวิตไม่ได้เพียบพร้อม มีความยากล าบาก ขัดสน  
6.5 แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยครูให้จับสลากเป็นลูกอม ใครได้ลูกอมชนิดเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน           

ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในกลุ่มโดยครูก าหนด หัวข้ออภิปรายว่า 1. เรื่องนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร             
2.นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้  3.ถ้านักเรียนเจอสถานการณ์แบบในเรื่องนี้นักเรียนจะท าอย่างไรแต่ละกลุ่ม
ช่วยกัน น าเสนอเรื่องที่อภิปราย ท าในกระดาษบรู๊ฟ ทั้ง 3 หัวข้อ 

6.6 สุ่มตัวอย่างออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 2 กลุ่ม 
6.7 แต่ละกลุ่มน าผลงานติดตามผนังห้องให้แบ่งปันผลงานให้เพื่อนได้เรียนรู้ 
6.8 ครูให้ แต่ละกลุ่ มประเมินผลงานกัน  กลุ่ มไหนได้คะแนนการประเมินจากเพ่ือนมากที่ สุ ด                 

ครูมอบรางวัลให้ 
6.9 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการปรับตัวที่ดีของตนเองที่เหมาะสม กับวัยของนักเรียน 

      ชั่วโมงที่ 3 -4 
6.10 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามการจับสลากรูปภาพ ใครได้รูปภาพเหมือนกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน 
6.11 ครูแจกบัตรสถานการณ์ท าให้นักเรียนเครียดให้แต่ละกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน หาวิธีการ

จัดการกับความเครียดตามสถานการณ์ต่อไปนี้ 
- เมื่อฉันสอบตก 
- ฉันถูกเพ่ือนล้อว่าอ้วน 
- พ่อแม่ทะเลาะกันอย่างรุนแรง 
- ครูดุไม่ส่งงาน 
- เงินไม่พอใช้ 
- รุ่นพี่ชวนสูบบุหรี ่
- เพ่ือนชวนโดดเรียน 
- เพ่ือนยืมงินแล้วไม่คืน 
- ถูกเพ่ือนหลอก 

https://www.youtube.com/watch?v=eTLeg2Rfjho%20เป็น
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 6.12 นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนแสดงบทบาทสมมุติ สถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องเผชิญในข้อ 2 แสดงทุกกลุ่ม
ละไม่เกิน 5 นาท ี
 6.13 ครูให้นักเรียนดูคลิป คนที่ออกจากชีวิตคุณ ของ ฌอน จากลิงค์
ttps://www.youtube.com/watch?v=YRp82fpdf-A 

6.14 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนววิธีการจัดการอารมณ์และความเครียดตามสถานการณ์ต่างๆและ 
สรุปวิธีการ สร้างความมั่นคง ทางอารมณ์ที่เหมาะสมตนเอง 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 
7.1 คลิปวีดีโอ  Life is beautiful  

              https://www.youtube.com/watch?v=eTLeg2Rfjho เป็น 
7.2.คลิป คนที่ออกจากชีวิตคุณ ของ ฌอน จากลิงค์    
   ttps://www.youtube.com/watch?v=YRp82fpdf-A 

 7.3. ใบงาน  
7.4 .ใบความรู้ วิธีการจัดการความเครียดด้วยตนเอง 
 

8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                  8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  

https://www.youtube.com/watch?v=eTLeg2Rfjho%20เป็น
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ใบควำมรู้  

เรื่อง  วิธีกำรจัดกำรควำมเครียดด้วยตนเอง 

 

วิธีจัดกำรควำมเครียดง่ำยๆ ด้วยตนเอง 

             ความเครียดเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน ไม่ว่าจะจากภาระงานที่หนักมากเกินไป , การเรียนที่หนัก

หน่วง การต้องเผชิญกับภาวะกดดันต่างๆ ฯลฯ หลากหลายสาเหตุเหล่านี้ ท าให้ร่างกายมีความเครียดเกิดขึ้นจน

ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน หากปล่อยไว้นานวันเข้าอาจท าให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้ มาจัดการกับ

ความเครียดก่อนที่จะสายเกินไป ด้วยเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่ Interpharma เอามาฝากกันครับ 

         1. เริ่มต้นจากการสังเกตุร่างกายตัวเอง ว่ามีการตอบสนองต่อความเครียดอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นอาการ

โมโหง่าย โกรธง่าย นอนไม่หลับ มีปัญหาในการนอน หงุดหงิด ซึมเศร้า รู้สึกอ่อนเพลีย พลังงานต่ า ฯลฯ เหล่านี้

เป็นอาการเบื้องต้นที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเราก าลังประสบกับภาวะเครียดอยู่ 

         2. วางแผนจัดการกับความเครียด โดยค้นหาว่าตนเองเกิดความเครียดจากสาเหตุใด หากไม่พบ ให้จด

บันทึกเกี่ยวกับความเครียดเป็นระยะเวลา 2 – 4 สัปดาห์ โดยจดวันที่, เวลา, สถานที่ที่เกิดความเครียด, สิ่งที่ก าลัง

ท า, คนที่อยู่ด้วยกัน ณ ตอนนั้น , ความรู้สึกที่เกิดขึ้น หลังจากเกิดขึ้นแล้วเราท าอะไรต่อ มีอาการทางร่างกาย
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อย่างไร หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนในการทบทวนถึงสาเหตุของความเครียดที่เราก าลังเผชิญอยู่ เพื่อวางแผนรับมือ

ต่อไป 

          3. จัดล าดับความส าคัญ แยกสิ่งที่ต้องท าก่อนเป็นอันดับต้นๆ และสิ่งที่สามารถท าทีหลังได้ออกจากกัน 

หลังจากนั้นให้วางแผนการท างานเป็นขั้นเป็นตอน และด าเนินการตามแผนที่วางไว้ รวมถึงฝึกท่ีจะปฏิเสธงานที่เข้า

มาแบบปัจจุบันทันด่วนออกไป เพ่ือไม่ให้ปริมาณงานมากเกินกว่าที่จะรับผิดชอบได้ไหว 

          4. ระบายมันออกมาบ้าง ด้วยการขอก าลังใจและการสนับสนุนจากคนใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือน 

ครอบครัว หรือคนรัก การได้ระบายความรู้สึกของตัวเอง แทนที่จะเก็บไว้คนเดียว จะท าให้ภาวะตึงเครียดผ่อน

คลายลง และรู้สึกดีขึ้น 

           5. หากิจกรรมผ่อนคลายความเครียด ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง ออกไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบ้าง 

ออกก าลังกายอย่างน้อยเป็นเวลา 30 นาทีต่อวัน จะช่วยปรับอารมณ์และลดระดับความเครียดลงได้ หรืออาจ    

นั่งสมาธิ ก าหนดลมหายใจเข้า – ออก การหายใจเข้าออกลึกๆ จะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจและความดัน

โลหิตลงได้อีกดว้ย 

            6. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดีต่อสุขภาพ การมีสุขภาพกายที่ดีย่อมส่งผลดีต่ออวัยวะต่างๆ    

ภายในร่างกาย ให้สามารถท างานได้เป็นปกติ มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง โดยเฉพาะในกลุ่มวิตามินรวม ช่วยฟ้ืนฟู

ร่างกายจากความเครียด ท าให้รู้สึกผ่อนคลายและคืนความกระชุ่มกระชวย ความมีชีวิตชีวา และความสดใสให้กับ

ร่างกายได ้

            7. หาวิธีรักษา หากไม่สามารถจัดการความเครียดได้ด้วยตนเอง หรือตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า ควรปรึกษา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพูดคุยบอกเล่าปัญหา ความทุกข์ใจต่างๆ ที่ท าให้เกิดความเครียด และรับค าแนะน า         

จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา การวางแผนรับมือในการจัดการกับความเครียดต่อไป 

ความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นประจ าทุกวัน และเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของเราทุกคน หากเราได้น า

วิธีการข้างต้นไปใช้ในการจัดการความเครียดแล้ว ก็จะมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี มีสมดุลชีวิตที่ดีได้ในที่สุด 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ที่มา : https://www.interpharma.co.th/articles/สุขภาพ/วิธีจัดการความเครียดง่าย/ 
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ใบงำน 

เรื่อง  โกรธและเครียดตอนไหน 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันคิดถึงสถำนกำรณ์ที่ท ำให้สมำชิกในกลุ่มโกรธหรือเครียดพร้อมบอกสำเหตุ  

สถำนกำรณ์ท ำให้นักเรียนโกรธหรือเครียด สำเหตุที่โกรธและเครียด 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 40 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม                      ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 – 6 
เรื่อง  บุคลิกฉัน บุคลิกเธอ               จ ำนวน  4  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สำระส ำคัญ 

บุคลิกภาพ คือกิริยา ท่าทาง ความคิด จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกของบุคคลซึ่งมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี    
การรับรู้บุคลิกภาพของตนเองทั้ง 2 ด้าน จะท าให้สามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีอันจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
การรับรู้บุคลิกภาพที่ดีของผู้อื่นและแสดงความชื่นชม ย่อมท าให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ส่วนตัวและสังคม 
ข้อที่ 2 รกัและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
3.1 บอกความคิดเห็นต่อบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น 
3.2 แสดงความคิดเห็นและชื่นชมบุคลิกภาพและการกระท าที่ดีของผู้อ่ืนด้วยค าพูดและภาษากาย 
3.3 ยอมรับบุคลิกภาพของเพ่ือนทั้งด้านดีและด้านที่ต้องได้รับการพัฒนา 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 บุคลิกภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

4.2 การแสดงความคิดเห็นและชื่นชมบุคลิกภาพ 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
5.1 การแสดงบทบาทสมมติ 
5.2 ท าใบงานเรื่อง วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 
       ชั่วโมงที่ 1 – 2  

6.1 สนทนาพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพ และเชื่อมโยงให้เข้าใจว่าบุคลิกภาพไม่ใช่แค่สิ่งที่
ปรากฏให้เห็นเพียงทางร่างกายเท่านั้น แต่หมายรวมถึง กิริยา ท่าทาง ความคิด จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก  

  6.2 นักเรียนชมวีดิทัศน์ นิทานพื้นบ้านเรื่อง “พิกุลทอง สาวน้อยแสนดี”  
  6.3 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของตัวละครแต่ละตัว 
  6.4 นักเรียนรวมกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน โดยครูมอบหมายภาระงานให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติเรื่อง 

“พิกุลทอง สาวน้อยแสนดี” ทั้งนี้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวละครได้ตามที่นักเรียนต้องการ 
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       ชั่วโมงที่ 3  

6.5 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของตัวละครในนิทานพ้ืนบ้าน  ชื่อ พิกุลทอง และ 
มะลิ โดยตั้งประเด็นการสนทนาดังนี้ 

- นักเรียนชอบบุคลิกของตัวละครตัวใด เพราะเหตุ 
- นักเรียนคิดว่ามะลิควรปรับปรุงพฤติกรรมอย่างไร จึงจะมีบุคลิกภาพที่ดี 

6.6 นักเรียนส ารวจบุคลิกภาพของตนเอง ทั้งด้านกิริยา ท่าทาง ความคิด จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก แล้วหา
จุดเด่น ของตนเอง 

6.7 นักเรียนรวมกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน สนทนากันในประเด็น “บุคลิกภาพของฉันและเธอ”           
โดยให้นักเรียนแต่ละคนพูดถึงลักษณะบุคลิกภาพของตนเองให้เพ่ือนฟัง จากนั้น เพ่ือนๆ ช่วยกันแสดงความคิดเห็น
ต่อบุคลิกภาพของผู้น าเสนอ สลับหมุนเวียนกันแสดงความคิดเห็นจนครบทุกคน 

6.8 สมาชิกในกลุ่มคัดเลือกตัวแทนกลุ่มที่มีลักษณะบุคลิกภาพที่ดี และน าเสนอลักษณะบุคลิกภาพหน้าชั้น
เรียน ทั้งนี้เมื่อแต่ละกลุ่มน าเสนอเสร็จแล้วให้สมาชิกในชั้นเรียนช่วยกัน แสดงความคิดเห็นและ   ชื่นชมบุคลิกภาพ
ที่ดีของเพ่ือนอาจเป็นค าพูดหรือภาษากาย 
      ชั่วโมงที่ 4 

6.9 นักเรียนส ารวจบุคลิกที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาของตนเอง พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น                
ต่อบุคลิกภาพที่ควรปรับปรุงของเพ่ือน 

6.10 นักเรียนรวมกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เสนอวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม แล้วบันทึกข้อมูล    
ลงในใบงานเรื่องวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม  

6.11 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยมีครูคอยแนะน าเพ่ิมเติม 
6.12 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการรับรู้ และเข้าใจบุคลิกภาพของตนเองทั้ง ด้านที่ดีและด้านที่

ควรพัฒนา ซึ่งหากนักเรียนยอมรับ และรู้จักบุคลิกภาพในด้านที่ควรพัฒนาแล้ว นักเรียนจะสามารถปรับปรุงหรือ
พัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 
7. สื่อ/อุปกรณ์ 

7.1 วีดิทัศน์ นิทานพื้นบ้านเรื่อง “พิกุลทอง สาวน้อยแสนดี” 
7.2 ใบงานเรื่อง วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม 
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8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                 8.3.2 การประเมินผลงาน/ใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
  

     เกณฑ์กำรประเมิน 
ใบงานเรื่อง วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม 
เสนอวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม 4 ข้อขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก 
เสนอวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม 2 – 3 ข้อ        ระดับคุณภาพ ดี 
เสนอวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม 1 ข้อ  ระดับคุณภาพ พอใช้ 
เสนอวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพไม่ได้    ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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      แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 41 

 
หน่วยกำรจัดกิจกรรม ส่วนตัวและสังคม                                       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4-6 
เรื่อง  ฉันท์มิตรภำพ                            จ ำนวน  2  ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. สำระส ำคัญ  

คนเราทุกคนล้วนมีคุณค่าเท่าเทียมกันสามารถสร้างคุณค่าให้ตนเองสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ 
การอยู่ร่วมกันในสังต้องรู้จักรักษามิตรภาพที่ดีระหว่างกัน ไม่สร้างความขัดแย้งและใช้ความรุนแรงเข้าใจและ 
เห็นอกเห็นใจกันระหว่างบุคคลใกล้ตัวและรอบข้างจะท าให้การอยู่ร่วมกันมีความสุข 

2.  สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้านส่วนตัวและสังคม 
ข้อที่ 2 รักและเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อ่ืน 
 

3.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 3.1 แสดงออกถึงการเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 3.2 แสดงพฤติกรรมการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากเพ่ือน 

4.  สำระกำรเรียนรู ้
 การรู้จักรัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 

5.  ชิ้นงำน/ภำระงำน 
          ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 
 
6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม 
      ชั่วโมงที่ 1 
 6.1 ครูเล่าสถานการณ์ “เรือมนุษย์” ให้นักเรียนฟัง แล้วตั้งประเด็นค าถาม   

     “ถ้านักเรียนเป็นคนหนึ่งคนใดในเรือนั้น นักเรียนจะตัดใครออกจากเรือชูชีพ เพราะเหตุใด” 
 6.2 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6 คน  
 6.3 ให้นักเรียนสมมุติตนเองเป็นบุคคลในเรือ แล้วร่วมกันอภิปรายแสดงเหตุผล และโต้แย้งด้วยเหตุผลเมื่อ
ไม่เห็นด้วยประเด็นดังนี้ “ท าอย่างไรจึงจะเหลือคน 5 คน อยู่บนเรือชูชีพ และพาเรือไปให้ถึงฝั่งซึ่งไม่รู้ทิศทาง    
ของฝั่ง” 
 6.4 ตัวแทนกลุ่ม รายงานผลการตัดสินใจเลือกคนลงเรือ 5 คน ด้วยเหตุผลของกลุ่มอย่างเป็นกระบวนการ
ขั้นตอน 
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        ชั่วโมงท่ี 2 
 6.5 ครูน าอภิปราบสรุปแนวคิดว่า “ทุกคนมีคุณค่าเท่ากันแต่ละคนมีประโยชน์ต่อการเดินทาง             
ตาบอดอาจรู้ทิศทางลม นักบวชอาจช่วยด้านจิตใจ คนชราอาจมีประสบการณ์การเดินเรือ เด็กมีโอกาสเป็นผู้ช่วย
ท าประโยชน์ คนหนุ่มจะสามารถช่วยคนอ่ืน ๆ ได้เพราะพละก าลังมาก จึงแก้ปัญหาด้วยการให้ 5 คน อยู่บนเรือ 
ส่วนคนหนุ่มและนักบวชเปลี่ยนกันเกาะเรือ 
 6.6 ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอแนวคิดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง 
 6.7 นักเรียนเขียนคุณค่าของตนเองในใบงาน “ฉันรู้ว่า... ฉันมีคุณค่า” 
 
7.  สื่อ/อุปกรณ์ 
 7.1 สถานการณ์ “เรือมนุษย์” 
 7.2 ใบงาน “ฉันรู้ว่า...ฉันมีคุณค่า” 
 
8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                 8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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สถำนกำรณ์เรือมนุษย์ 
 

 

 ในท้องทะเลกว้างใหญ่ มีเรือแล่นอยู่ 1 ล า บนเรือมีคนอยู่ 6 คน คือ นักบวช คนท้องแก่ เด็กทารก       
คนหนุ่ม คนชรา คนตาบอด ขณะที่เรือก าลังแล่นอยู่นั้น เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เรือเกิดรั่ว และจะต้องจมลง
ใต้ท้องทะเลภายใน 5 นาที บนเรือมีเรือชูชีพอยู่ 1 ล า ซึ่ งสามารถบรรทุกคนได้ 5 คนเท่านั้น ถ้าบรรทุกเกินเรือ    
ชูชีพจะแตก และขณะนั้นทุกคนจะมองไม่เห็นฝั่งทะเลอยู่ทางทิศใดเลย ทุกคนจะตัดสินอย่างไร ว่าใครจะเป็น       
ผู้เสียสละ 1 คน 

 

........................................................................... 
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           ใบงำน 

          เรื่อง ฉันรู้ว่ำ....ฉันมีคุณค่ำ 

 

ชื่อ-สกุล........................................................................ชั้น...........วัน/เดือน/ปี...................... ......... 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนคุณค่าของตนเองตามหัวข้อที่ก าหนดจากรากของต้นไม้ไปสู่เป้าหมาย 

เป้ำหมำยชีวิตของฉัน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

ควำมสำมำรถของฉัน 

  ควำมภำคภูมิใจของฉัน 

กำรเรียน 

กำรท ำงำน 

ตนเอง 
ครอบครัว 

สังคม 

สิ่งที่ฉันได้ท ำแล้ว ปัญหำอุปสรรคท่ีอำจเกิดขึ้นกับชวีิตฉัน 

สิ่งที่ฉันยังไม่ได้ท ำ 

 

   ควำมดีของฉัน 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 42 
 

หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม                            ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4-6 
เรื่อง กฎกำรปกป้องตนเอง (The Protect Yourself Rules)                               จ ำนวน  3  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สำระส ำคัญ 

การสร้างเสริมความรู้ ความคิด และการกระท าต่อตนเองและผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม กฎหมาย และค่านิยมที่ดีงามของสังคมไทยและสากล เป็นสิ่งจ าเป็นที่ครอบครัวและสถานศึกษา       
ต้องให้ความส าคัญตั้งแต่วัยเด็กเพ่ือช่วยให้มีความยับยั้งชั่งใจ แยกผิดชอบชั่วดีได้ ลดพฤติกรรมการเลียนแบบ      
ที่อาจท าให้เกิดความชินชากับความรุนแรงได้  นักเรียนจึงควรได้รับการส่งเสริมให้รู้จักปกป้องกันตนเองจาก     
การถูกแกล้ง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ และสารมารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้านส่วนตัวและสังคม 
    ข้อ 4. ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 3.1 บอกความส าคัญและการใช้กฎการปกป้องตนเอง (The Protect Yourself Rules) ได ้
          3.2 ระบุพฤติกรรมการกระท าที่ไม่พึงปฏิบัติต่อผู้อ่ืนได้ 
          3.3 แสดงพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อตนเองและผู้อื่นได้ 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
กฎการปกป้องตนเอง (The Protect Yourself Rules)                                

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน  
     5.1 ท าใบงานที่ได้รับมอบหมาย 
    5.2 ตรวจสอบความเข้าใจ 
     5.3 สรุปเพื่อทบทวนและฝึกก าหนดกฎการปกป้องตนเอง 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 

ชั่วโมงที่ 1 
6.1 นักเรียนดูภาพพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโรงเรียนในต่างประเทศ  และยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับ

สถานการณ์ในโรงเรียนของตนเอง 
 6.2 นักเรียนศึกษาข้อมูลจาก YOUTUBE “Good Touch & Bad Touch” 

          6.3 นักเรียนดู  YOUTUBE  :     
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwif_7Oft-_gAhVo4XMBHZY-
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Al4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-
qAnQ3WvaD8&psig=AOvVaw0OFNLqWa3GW6zHEmUCkfy8&ust=1552017352814659 

6.4 นักเรียนศึกษา ใบความรู้เรื่อง สัมผัสอันตราย 
6.5 นักเรียนดูวีดิโอ/คลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพที่ไม่ปลอดภัยส าหรับเด็ก 
6.6 ครูและนักเรียนสรุปประเด็นสาเหตุและผลของพฤติกรรมการกลั่ นแกล้ง และการสัมผัส                

ที่ไม่ปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน 
6.7 นักเรียนท าแบบตรวจสอบความเข้าใจ  
ชั่วโมงที่ 2 

      6.8 นักเรียนศึกษาคลิปวิดิโอ เรื่อง กฎการปกป้องตนเอง (The Protect Yourself Rules) 
6.9 นักเรียนและครูร่วมอภิปรายและสรุปความหมายของ “การปกป้องตนเอง” 
6.10 นักเรียนอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับ 6 The Protect 

Yourself Rules 
6.11 นักเรียนอภิปรายหลังจากศึกษาคลิปวิดิโอ เรื่อง กฎการปกป้องตนเอง (The Protect Yourself 

Rules) 
   1) รู้สึกอย่างไรเมื่อบุคคลอื่นเข้ามาใกล้ๆจนรู้สึกอึดอัด เพราะเหตุใดจึงรู้สึกเช่นนั้น 
   2) การปกป้องตนเองอย่างไรในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจากบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ 

เช่น ถูกเบียดในรถโดยสาร การสัมผัสแตะต้องร่างกายที่รู้สึกว่าถูกรวนรามโดยตั้งใจ  
6.12 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก าหนดกฎการปกป้องตนเอง (The Protect  Yourself  Rules)   

โดยใช้ความรู้สึกพึงพอใจ และความรู้สึกอึดอัด ไม่ปลอดภัย เป็นหลัก  เช่นการสื่อสารหรือการแสดงออกเพ่ือให้ 
บุคคลหยุดการกระท าที่ไม่สมควร   สิทธิในการปกป้องตนเอง/ความกล้าในการปฏิเสธหรือห้ามปรามบุคคล          
ที่ไม่เคารพสิทธิของผู้อ่ืนและการให้เกียรติและเคารพสิทธิของผู้อ่ืน  

6.13 ให้นักเรียนท าแบบสรุปเพ่ือทบทวนและฝึกก าหนดกฎการปกป้องตนเอง   
6.14 ครูให้ข้อสรุป ดังนี้  
     กฎการปกป้องตนเอง (The Protect Yourself Rules) นักเรียนสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาทักษะ 

ชีวิตในในการปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากปัญหา การถูกกลั่นแกล้งหรือรังแกกันในโรงเรียน (Bullying) เช่น การผลัก  
ต่อย หยิก ดึงผม ใช้อุปกรณ์แทนอาวุธในการข่มขู่ การล้อเลียนหรือท าให้รู้สึกอับอาย การใช้ค าหยาบคายหรือดูถูก  
เหยียดหยาม ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กล่าวหาหรือใส่ความให้ได้รับความอับอาย เป็นต้น นักเรียนสามารถใช้
ทักษะในการหลีกเลี่ยงหรือใช้วธีการปฏิเสธ หรือไม่เอาความรุนแรง  
 
7. สื่อ/อุปกรณ์   

 7.1 ภาพตัวอย่างพฤติกรรมการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน 
7.2 วีดิโอ/คลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพที่ไม่ปลอดภัยส าหรับเด็ก 
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      YOUTUBE “Good Touch & Bad Touch” 
  7.3 ใบความรู้ เรื่อง สัมผัสอันตราย 
  7.4 ใบความรู้ เรื่อง กฎการปกป้องตนเอง 
  7.5 แบบตรวจสอบความเข้าใจ 
  7.6 ใบงาน ปริศนาอักษรไขว้ (Word Search) 
  7.7 แบบสรุปเพื่อทบทวนและฝึกก าหนดกฎการปกป้องตนเอง 
 
8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                 8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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ภำพตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน 
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ใบควำมรู้  
เรื่อง สัมผัสอันตรำย 

 
 
 

ใบควำมรู้ 

กฎกำรปกป้องตนเอง “The Protect Yourself Rules”  

1. นักเรียนทบทวน 6 The Protect Yourself Rules เพ่ือปกป้องตนเองจากสถานการณ์ไม่ปลอดภัย 
The Protect Yourself 
1.1 บอกพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
1.2 รับรู้ว่าถูกคุกคาม ลวนลาม 
1.3 ไม่เกรงใจ 
1.4 ห้ามปราม/บอกให้หยุดการกระท านั้นๆ 
1.5 เลือกทางออกอย่างชาญฉลาด 
1.6 ไม่ใช้ความรุนแรง/ไม่ใช้ก าลัง 
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แบบตรวจสอบควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎกำรปกป้องตนเอง (The Protect Yourself Rules) 

ชื่อ – นำมสกุล...........................................................วัน เดือน ปี.................................................... 
 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่  Rule Bank  กับข้อความต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 HOW TO STOP ? HOW TO STOP ? HOW TO STOP ? 

ไม่เกรงใจ 

Rule Bank 

รับรู้ว่าถูกคุกคาม ลวนลาม 

………………………………………………………… 

บอกพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ห้ามปราม/ 

บอกให้หยุดการกระท านัน้ๆ 

เลอืกทางออกอยา่งชาญฉลาด 

ไม่ใช้ความรุนแรง/ 

ไม่ใช้ก าลัง 

…………………………………………………….. 

1. เมื่อมีผู้ที่ท าให้นักเรยีนรูส้ึกกลัวหรือ
แตะต้อง สัมผัสร่างกายนักเรียนโดยไม่มี
เหตุสมควร 

……………………………………………………….
. 

2. จับหรือสัมผัสร่างกายส่วนท่ีไมค่วร 
    โดยไมไ่ด้รับอนญุาต  

………………………………………………………
…… 

3. สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆไม่
สามารถท าร้ายหรือสมัผสัร่างกายในส่วน
ที่ไม่ควรของนักเรยีนได ้

………………………………………………… 

4.นกัเรียนมีสทิธิที่จะห้ามให้ผู้อื่น         

หยดุการกระท าที่ท าให้รู้สกึไมป่ลอดภยั 
………………………………………………… 

    5. การที่นักเรียนถูกท าร้ายไม่ใช่ความผิด  
          ของตันักเรียนเอง 

6. นักเรียนสามารถเลือกวิธีการเพือ่หลีกเลีย่งสถานการณ์ 
    อันตรายทั่งในโลกออนไลน์และในชีวิตจริง 
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ใบงำน 
 

ปริศนำอักษรไขว้ (Word Search : The Protect Yourself 
 

P P Y C A V I R Q X Y G R D M X 
U R P E R S O N A L S A F E T Y 
N I O X S L Q V X D Q L Z L R J 
S V G T Y T W T J N Y P U Z D L 
A A S R E M R G R N R D Y S Z N 
F C W M Q C W A B U A P E Q M Z 
E Y J D A Q T J N D S I G R D N 
T K N B P R R Y E G R T L G J Y 
O K G M W Q T T O A E V D Z L Y 
U B T Z X M S C D U R R P L Z V 
C L X N P U J N H L R Y O K W T 
H W L T R X U R R O D S W P B P 
E Y K T Y O R W P M I R E R P N 
S G D V B W J V Y W J C R L L A 
P B G M Y J R J R X P N E Y F G 
Z J D M R L Y M L M T B R S Z D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORD BANK 

     บุคคลที่ปลอดภยั : Personal Safety        ปกป้องตนเอง : Protect Yourself 

    ผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได ้:Trusted Adult          คนแปลกหน้า : Stranger 

    ทางเลอืกที่ด ี: Smart Choices                ความสามารถส่วนตัว : Power  Privacy 

    ขอบเขตความปลอดภัย :Trust  Boundaries   สัมผัสอันตราย : Unsafe Touches 
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แบบสรุปเพื่อทบทวนและฝึกก ำหนดกฎกำรปกป้องตนเอง 

ชื่อ-สกุล ...................................................................................ชั้น...............เลขที่........... 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนค าตอบสั้นๆ ตามความรู้สึกและความเข้าใจของตนเอง 

1. ค าต่อไปนี้หมายความว่าอย่างไร 

 ทางเลือกท่ีชาญฉลาด  (Smart Choices) 
…………………………………………………………………………………………………………………….………..………………………………… 
 สัมผัสที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Touches) 
…………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………… 
 การใช้ความรุนแรง (Hitting is wrong) 
…………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………….………… 
 ห้ามเกรงใจ (It Doesn’t Matter Who it is) 
…………………………………………………………………………………………………………………….………..…………………………………  
 บอกให้หยุด (Tell Them to Stop) 
…………………………………………………………………………………………………………………….………..………………………………… 
 บอกพ่อแม่ ผู้ปกครอง (Tell an Adult) 
…………………………………………………………………………………………………………………….………..………………………………… 

  
2. เป็นเรื่องปกติเมื่อเพ่ือนที่โรงเรียนแตะต้องตัวเพ่ือนๆโดยไม่ได้ขออนุญาต แต่บางครั้งก็ท าให้นักเรียนรู้สึกร าคาญ 
    ในกรณีเช่นนี้นักเรียนจะแสดงสิทธิของความเป็นส่วนตัวและบอกให้เพ่ือนทราบได้อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. กฎการปกป้องตัวเองช่วยให้นักเรียนไม่สร้างความเดือดร้อน ร าคาญแก่เพ่ือนๆได้อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

******************************************* 
 

อ้ำงอิงจำก : The Barbara Sinatra Children’s Center Foundation, Extension lessons produced  
                 in collaboration  with WonderGroveLearn.com 
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แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 43     

หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม                          ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4-6     
เรื่อง  สร้ำงสรรค์ทักษะ                                  จ ำนวน  2  ชั่วโมง     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
1. สำระส ำคัญ     

การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ต่อการอยูร่่วมกันในสังคม หากนักเรียนสามารถปรับตัว     
เข้ากับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงยุคดิจิตอลได้อย่างเหมาะสมก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหารวมทั้ง  
สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตอย่างเหมาะสมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข รู้จัก 
หลีกเลี่ยงอบายมุข สารเสพติด การพนัน หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิต  มีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ การปรับตัวจึงเป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น   

 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้านส่วนตัวและสังคม 
ข้อที่ 2 ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  3.1 อธิบายวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ 
          3.2 บอกทักษะที่ส าคัญจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
4.  สำระกำรเรียนรู้   

  ทักษะการปรับตัวและการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
5.1 ฟังนิทานต้นโอ๊คกับต้นอ้อ 
5.2 แต่งนิทาน/แสดงละคร         

6.  วิธีกำรจัดกิจกรรม 

     ชั่วโมงที่ 1 
6.1 ครูเล่านิทานเรื่อง “ต้นโอ๊คกับต้นอ้อ” ให้นักเรียนฟัง และร่วมสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหา                 

ของนิทานในเบื้องต้น 
 6.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม ๆ ละ 3 - 5 คน ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม                  
จากนิทานที่ครูเล่าให้ฟัง 

6.3 สุ่มตัวอย่างตัวแทนกลุ่มน าเสนองานจากนิทาน “ต้นโอ๊คกับต้นอ้อ” จากประเด็นค าถามดังนี้ 
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1) เหตุใดต้นโอ๊คจึงได้หักสะบั้นลง 

  2) เหตุใดต้นอ้อจึงไม่หักเม่ือโดนพายุพัด 

  3) ต้นโอ๊คเปรียบเหมือนนิสัยของคนประเภทใด 

  4) ต้นอ้อเปรียบเหมือนนิสัยของคนประเภทใด 

 6.4 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบค าถามใน 4 ประเด็น จากเรื่อง “ต้นโอ๊คกับต้นอ้อ”  
       6.5  ครใูห้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้  
และมอบหมายใบงานให้นักเรียนไปปฏิบัติ เรื่อง ทักษะส าหรับการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
         6.6 นักเรียนส่งใบงานให้ครูประเมิน ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและตรวสอบแนวค าตอบ 
         6.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม และนัดหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแต่งนิทานเรื่องใหม่ที่ให้
ข้อคิดเหมือนนิทานเรื่อง“ต้นโอ๊คกับต้นอ้อ” น าเสนอนิทานเรื่องใหม่ในรูปแบบการแสดงละครซึ่งให้แต่ละกลุ่มน า
ผลงานที่แต่งมาแสดงเป็นละครในชั่วโมงต่อไป 
       ชั่วโมงที่ 2   
 6.8 ทบทวนกิจกรรมจากครั้งที่แล้วมาในชั่วโมงท่ี 1 ให้สมาชิกกลุ่มน าเสนอในรูปแบบการแสดงละคร 
นักเรียนสรุปประเด็นของแต่ละเรื่อง ครูประเมินผลงาน สมาชิกกลุ่มอื่นเปลี่ยนกันประเมินการแสดงของแต่ละกลุ่ม  
 6.9 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการแสดงละครของแต่ละกลุ่ม ครูให้แนวคิดเพิ่มเติมโดยสรุปว่า   
การปรับตัว เป็นทักษะที่จ าเป็นและส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมสิ่งแวดล้อมในยุคการเปลี่ยนแปลงสังคม 
ดิจิตอล นักเรียนต้องตั้งรับการเปลี่ยนเปลี่ยนในยุคข่าวสารข้อมูลที่มากมาย ต้องรู้จักวิธีการปรับตัวเพ่ือให้อยู่ใน
สังคม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ทักษะจ าเป็น เช่น การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การใช้สื่อเทคโนโลยี 
อย่างฉลาด ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจต่างๆ หรือทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม สามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
 

7.  สื่อ/อุปกรณ์ 
 นิทานเรื่อง “ต้นโอ๊คกับต้นอ้อ” 
8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  
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  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                 8.3.2 การประเมินผลใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน การประเมินใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไมต่รงต่อเวลา  
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 นิทำนเรื่อ “ต้นโอ๊คกับต้นอ้อ” 

 

นานมาแล้ว ในป่าแห่งหนึ่ง มีต้นโอ๊คใหญ่ขึ้นสูงเป็นสง่ากลางพงอ้อ ต้นโอ๊คภูมิใจในความสูงสง่าของตน 
และมักดูหมิ่นต้นอ้อเสมอว่า ต้นเล็ก ไม่งามสง่า อยู่มาวันหนึ่ง ลมพายุพัดมา ต้นอ้อก็โอนอ่อนลู่ลมไปตามแรงพายุ 
แต่ต้นโอ๊คนั้นกลับหักสะบั้นลง เพราะล าต้นแข็งและไม่อ่อนผ่อนไปตามแรงลง ............ต้นอ้อยิ้มและพูดกับต้นโอ๊ค
ว่า ถึงแม้เราจะไม่ใหญ่โต สูงสง่าเหมือนท่านเราก็ยังอยู่ได้ไม่หักสะบั้นเหมือนท่าน 

....................................................................  

 

  จงตอบค าถามจากนิทานเรื่อง “ต้นโอ๊คกับต้นอ้อ” 

 

    1. เหตุใดต้นโอ๊คจึงได้หักสะบั้นลง 

    2. เหตุใดต้นอ้อจึงไม่หักเม่ือโดนพายุพัด 

    3. ต้นโอ๊คเปรียบเหมือนนิสัยของคนประเภทใด 

    4. ต้นอ้อเปรียบเหมือนนิสัยของคนประเภทใด 
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ใบงำน 

เรื่อง ทักษะกำรปรับตัวส ำหรับกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

 

 ชื่อ-สกุล...........................................................................................................ชั้น.......... ......เลขที่................ 

  
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามและเติมข้อความลงในช่องว่าให้ถูกต้อง 
 
1. การปรับตัว คือ ....................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
2. ทักษะการปรับตัวมีความส าคัญอย่างไรต่อการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
3. นักเรียนคิดว่าทักษะที่ส าคัญจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีทักษะอะไรบ้าง ให้นักเรียน

ตอบอย่างน้อย 3 ทักษะ 
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ .................................................... 
4. ให้นักเรียนมีวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในยุคสังคมดิจิตอลอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................................................................................... ................... 
 
              **************************************** 
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         ใบงำน 

           เรื่อง  กำรแต่งนิทำน 

 

     ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้น................เลขท่ี..................... 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนแต่งนิทานเรื่องใหม่ตามแนวเรื่องเดิม  

นิทานเรื่อง................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................... 

............................................................................................................................. ........................... 

....................................................................................................... ................................................. 

............................................................................................................................. ........................... 

........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................... 

................................................................................................................................ ........................ 

.......................................................................................................... .............................................. 

............................................................................................................................. ........................... 

........................................................ ................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................... 

................................................................................................................................... ..................... 

............................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................... 

............................................................................................................................. ........................... 
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      แบบประเมินกำรตรวจผลงำนกำรแต่งนิทำน 

 

ค ำชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนให้เขียนเชิงสร้างสรรค์แล้วให้ลงคะแนนในช่อง 
            ที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
เกณฑ์กำรประเมิน   ผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

เน
ื้อเ

รื่อ
งน

่ำใ
จ 

กำ
รใ

ช้ภ
ำษ

ำก
ระ

ชับ
 ชั

ดเ
จน

 
สุภ

ำพ
 ถ

ูกต
้อง

 เห
มำ

ะส
ม 

ล ำ
ดับ

คว
ำม

คิด
เห

ตุก
ำร

ณ
์อย

่ำง
ต่อ

เน
ื่อง

 

เร้ำ
คว

ำม
สน

ใจ
 ค

วำ
มร

ู้สึก
 

กำ
รเข

ียน
สะ

กด
กำ

รัน
ต์ 

กำ
รเว

้นว
รร

คต
อน

ถูก
ต้อ

ง 

คว
ำม

สะ
อำ

ดเ
ป็น

ระ
เบ

ียบ
 

รวม 

5 5 5 5 5 5 5 35 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

(ลงช่ือ)............................................ผู้ประเมิน 

(............................................) 

............../...................../............. 
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       รำยละเอียด เกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินกำรแต่งนิทำน 

 

ประเด็นกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

3 2 1 

1. เนื้อเรื่องน่าสนใจ เนื้อเรื่องที่เขียนน่าสนใจ
ใช้ตัวละครเดินเรื่องที่
แปลกใหม่เหมาะสม 

เนื้อเรื่องที่เขียนน่าสนใจ 
ใช้ตัวละครเดินเรื่องเรียบ
งาย 

ไม่มีความคิด 

ในการเขียนน่าสนใจ 

2. การใช้ภาษากระชับ 
ชัดเจน สุภาพ ถูกต้อง
เหมาะสม 

การใช้ภาษากระชับ 
ชัดเจน สุภาพ ถูกต้อง 
เหมาะสม  

ตลอดทั้งเรื่อง 

การใช้ภาษากระชับ
ชัดเจน สุภาพ ถูกต้อง
เหมาะสม เป็นบาง
ข้อความ 

การใช้ภาษาไม่ชัดเจน ไม่
สุภาพ ไม่เหมาะสม 

3. ล าดับความคิด
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 

ล าดับความคิด ล าดับ
เหตุการณ์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง เหมาะสม 

ล าดับความคิด ล าดับ
เหตุการณ์ได้อย่าง
ต่อเนื่องบกพร่องบางส่วน 

ล าดับความคิด ล าดับ
เหตุการณ์สับสน 

วกวน ไม่ต่อเนื่อง 

4. เร้าความสนใจ 
ความรู้สึกผู้อ่าน 

เขียนเรื่องได้ดี เร้าความ
สนใจ ความรู้สึกและ
ดึงดูดผู้อ่านเหมาะสม 

เขียนเรื่องได้ดี เร้าความ
สนใจ ความรู้สึกและ
ดึงดดูผู้อ่านเหมาะสม
บางส่วน 

เขียนเรื่องได้ไม่ดี  

ไม่เร้าความสนใจ  

และไม่ดึงดูผู้อ่าน 

5. การเขียนสะกดถูกต้อง เขียนสะกดถูกต้อง 

ทุกค า ตลอดทั้งเรื่อง 

เขียนสะกดผิด 2 
ต าแหน่ง 

เขียนสะกดผิดตั้งแต่ 2 
ต าแหน่งขึ้นไป 

6. การเว้นวรรคตอน
ถูกต้อง 

เขียนเว้นวรรคตอน
ถูกต้องตลอดทั้งเรื่อง 

เขียนเว้นวรรคตอน
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

เขียนเว้นวรรคตอนไม่
ถูกต้อง ตลอดทั้งเรื่อง 

7. ความสะอาดสวยงาม 
เป็นระเบียบ 

ท างานสะอาด สวยงาม
และเป็นระเบียบ 

ท างานสะอาด สวยงาม
และไม่เป็นระเบียบ 

ท างานไม่สะอาด และไม่
เป็นระเบียบ 
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 แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่ 44     

หน่วยกำรจัดกิจกรรม  ส่วนตัวและสังคม                          ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4-6     
เรื่อง  เรำเพื่อนกัน                                  จ ำนวน  3  ชั่วโมง     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
1. สำระส ำคัญ     

            เพ่ือนมีความส าคัญและมีความหมาย การอยู่ร่วมกัน ท างานร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้ากับเพ่ือนจึงเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นในชั้นเรียน หรือเพ่ือนนอกโรงเรียน เพื่อนช่วยรับ
ฟังปัญหาและความไม่สบายใจของกันและกัน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพ่ือนโดยการใช้ค าพูด กิริยา
ท่าทาง ความรู้สึกนึกคิด และการกระท าท่ีเหมาะสม จะท าให้เป็นที่รักใคร่ของเพ่ือน ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของเพ่ือน ยอมรับบุคลิกภาพของเพ่ือนที่แตกต่างทั้งด้านดีและด้านที่ต้องพัฒนา สามารถท างานร่วมกันได้ 

    จะท าให้การอยู่ร่วมกันกับเพ่ือนได้อย่างมีความสุข  
 
2. สมรรถนะกำรแนะแนว :  ด้านส่วนตัวและสังคม 

ข้อที่ 2  ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  3.1 บอกความหมายและความส าคัญของเพ่ือนได้ 
          3.2  สร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือนโดยใช้ค าพูด กิริยา ท่าทาง อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด การกระท าได้ 
                เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 3.3 น าทักษะการปรับตัวไปใช้ในการท างานร่วมกันและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  
4. สำระกำรเรียนรู้   

  4.1 ความหมายและความส าคัญของเพ่ือน 

           4.2 ทักษะการปรับตัวและการอยู่ร่วมกับเพ่ือน 

5. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
5.1 วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
5.2 ท าใบงาน/ประเมินตนเอง 
5.3 น าเสนอผลงานกลุ่ม      
 
 

    



 

  

 

288 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 

     ชั่วโมงที่ 1 
6.1 ครูใช้มือถือเปิดเพลงที่มีความหมายเก่ียวกับค าว่า “เพ่ือน” ให้นักเรียนฟัง ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบ

ค าถามว่าความหมายของเพลงคืออะไร ให้ความรู้สึกอย่างไรจากบทเพลง สุ่มนักเรียนตอบค าถาม 3-4 คน 
 6.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความหมายและความส าคัญของเพ่ือนว่าคืออะไร มีความส าคัญ
อย่างไรกับนักเรียน ให้แต่ละคนบอกนิยามของค าว่า “เพ่ือน” แสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 

6.3 สุ่มตัวแทนนักเรียนตอบค าถามจากประเด็นค าถามดังนี้ 
                     1) เพ่ือนมีความส าคัญอย่างไร 

2) เพื่อนมีกี่ประเภท 

  3) ท าไมจึงต้องปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน  

          6.4 ครรู่วมอภิปรายและสนทนาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างสบายใจ ว่าควรจะท าอย่างไร  
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่ควรท า เพ่ือให้อยู่กับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข และสบายใจ ควรท าอย่างไร  
         6.5 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมาย ความส าคัญของ “เพ่ือน”   
         6.6 แจกแบบประเมินการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ครูอธิบายชี้แจงการประเมินตนเองและการแปลผล
จากคะแนน ให้นักเรียนส่งแบบประเมินพร้อมแปลผลที่ครู    
         6.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมว่าได้ผลการประเมินระดับดี หรือควรปรับปรุง ครูให้แนวคิด 
เพ่ิมเติมว่า ใครที่ประเมินได้ระดับดี แสดงว่าเราเป็นผู้ที่มีทักษะในการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี ถ้าใครได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า 20 คะแนน แสดงว่าต้องปรับปรุงทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ครู นัดหมายการจัดกิจกรรม     
ในครั้งต่อไป 
 

       ชั่วโมงที่ 2    
 6.8 ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมจากครั้งที่แล้วมาในชั่วโมงท่ี 1 แบ่งนักเรียนเป็น 5  กลุ่ม โดยตาม
ความสมัครใจ กลุ่มละ  3-5  คน  
 6.9 แจกใบงานให้นักเรียนแต่ละคน ในแต่ละกลุ่มๆ ละ 1 ใบงาน ( 1 เรื่อง) กรณีศึกษา ให้นักเรียนในกลุ่ม
ร่วมกัน พิจารณา แสดงความคิดเห็นตามค าชี้แจงในใบงาน ให้ได้ค าตอบเป็นมติของกลุ่ม บันทึกผล ส่งตัวแทนกลุ่ม
ออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 
        6.10 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือน 
โดยใช้ค าพูด กิริยา ท่าทาง อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด การกระท าได้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ จะช่วยให้มี 
ทักษะในการท างานร่วมกับเพ่ือนหรือ กลุ่มเพ่ือนได้ราบรื่นและการท างานประสบความส าเร็จ  
           6.11 ครูนัดหมายการเรียนในครั้งต่อไป 
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       ชั่วโมงที่ 3   
 6.12 ทบทวนกิจกรรมจากครั้งที่แล้วมาในชั่วโมงท่ี 2 แจกใบงาน เรื่อง สรุปสาระส าคัญ “เราเพื่อนกัน” 
ให้สมาชิกกลุ่มศึกษาแล้วสรุปสารส าคัญผลงานลงในใบงาน จากนั้นให้กลุ่มน าเสนอผลงาน  
          6.13  สมาชิกกลุ่มน าเสนอสรุปประเด็นตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย ครูประเมินผลงาน สมาชิกกลุ่มอื่น
ร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นด้วยกัน  
 6.14 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญ “เราเพ่ือนกัน” 
 6.15 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลงานแต่ละกลุ่ม ครูให้แนวคิดเพ่ิมเติมโดยสรุปว่า เพ่ือนมีความส าคัญ
ต่อการรับฟังเพ่ือน การสร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือนหรือกับผู้อื่น สามารถกระท าได้หลายวิธี เช่น ค าพูด กิริยาท่าทาง 
การแสดงอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด สิ่งเหล่านี้ ผู้กระท า ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ  
การสร้างทักษะเหล่านี้สามารถฝึกฝนได ้เพ่ือน าไปใช้ในการท างานร่วมกันกับเพ่ือนและปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 

7.  สื่อ/อุปกรณ์ 
 7.1 บทเพลงเกี่ยวกับเพ่ือน 
          7.2 วีดโีอเกี่ยวกับเพ่ือน  
          7.3 กรณีศึกษาเท่าจ านวนกลุ่ม 
 

8. กำรวัดและประเมินผล   
           8.1 วิธีประเมิน  
                8.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
                8.1.2 ตรวจผลงาน 

  8.2 เครื่องมือประเมิน 
                8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
                8.2.2 แบบตรวจผลงาน  

  8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 
                 8.3.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ไม่ผ่าน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรายการ  

 

                 8.3.2 การประเมินผลงาน/ใบงาน  
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน น าเสนอผลงาน /ใบงาน มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อเวลา  

ไม่ผ่าน การน าเสนอผลงาน /ใบงานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงานไม่ตรงต่อเวลา  
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แบบประเมินตนเอง 

 
เรื่อง กำรมีสัมพันธภำพกับผู้อ่ืน 

 
ชื่อ-สกุล...................................................................................... ...........ชั้น................เลขที่................ 

 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความ และท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับลักษณะของตนเองมากที่สุด 
 

ข้อควำม ไม่จริง จริง
บำงครั้ง 

ค่อนข้ำง
จริง 

จริง
มำก 

1. ฉันชอบเข้าสังคมและอยากท าความรู้จักกับคนอ่ืนๆเสมอ     
2. ฉันให้ความส าคัญอย่างมากในการเลือกใช้ค าพูดที่เหมาะสม  
    ไม่ว่าจะพูดกับใครก็ตาม 

    

3. ฉันรู้ว่าเมื่อไรควรพูด เมื่อไรควรจะฟัง     
4. ฉันรู้จักชวนคนอ่ืนพูดคุยในเรื่องท่ีเขาสนใจ     
5. ฉันมักเป็นคนเริ่มต้นทักทายผู้อ่ืนก่อนเสมอ     
6. เมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้อื่น ฉันสามารถอธิบายเหตุผลที่เขายอมรับได้     
7. ฉันสามารถท าให้เพ่ือนยอมรับจุดอ่อนของเขาได้โดยไม่เสีย 
    สัมพันธภาพ 

    

8. ฉันยินดีรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อปรับปรุงตนเองเสมอ     
9. นอกจากการฟังอย่างตั้งใจแล้วบ่อยครั้ง ฉันสามารถเข้าใจ 
    ความต้องการของผู้อ่ืนได้โดยการสังเกต สีหน้า กิริยา ท่าทาง 

    

10. ฉันมีเพ่ือนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน     
 

  คะแนน  4 = จริงมาก 
     3 = ค่อนข้างจริง 
     2 = จริงบางครั้ง 
     1 = ไม่จริง 
 
    กำรเปลผล คะแนนมากกว่า  20 ขึ้นไป  อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 
                                     คะแนน 20  และน้อยกว่า   อยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง  
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ใบงำนกลุ่มที่ 1  

 
                                               เรื่อง“ผูกมิตร” 

 
ค ำชี้แจง ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 
  ว่ำจะท าอย่างไร เพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและบรรยากาศที่เป็นกันเอง 
 

“ผูกมิตร” 
 

 ญาญา  เป็นนักเรียนของโรงเรียนเพียงคนเดียว ที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายเนตรนารีร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนอ่ืน ญาญา จึงได้พบเพ่ือนมากมายจากต่างโรงเรียน ญาญา ควรท าอย่างไร 
 
สิ่งท่ีญำญำ ควรท ำ : 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ชื่อกลุ่ม............................ 
          รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
 

1..............................................................................2............................................. ............................ 
3..............................................................................4...................... ................................................... 
5..............................................................................6............................................. ............................ 
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ใบงำนกลุ่มที่ 2 
เรื่อง “เปลี่ยนมุมควำมคิด” 

 
กรณีศึกษำ เรื่องเพื่อนรังแกฉัน 

 
 ณเดชน์ เป็นนักเรียนชั้น ป. 6  เป็นนักเรียนดี มีนิสัยเรียบร้อยดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีอุปกรณ์ 
การเรียนครบถ้วน  เก็บไว้เป็นระเบียบ เพื่อนๆ มาหยิบยืมไปใช้อยู่เป็นประจ า บอย เป็นเพ่ือนชายคนหนึ่งที่ชอบมา
หยิบของไปใช้ โดยไม่บอกกล่าว และเมื่อใช้แล้วก็ไม่รับผิดชอบน ามาคืน ท าให้ของใช้ ณเดชน์ หายอยู่บ่อยๆ 
ณเดชน์ เคยต่อว่า บอย แต่บอยก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิม ถ้านักเรียนเป็น ณเดชน์ นักเรียนจะท าอย่างไร 
 
ค ำชี้แจง 

1. อ่านเรื่องของ ณเดชน์ ให้เข้าใจ 
2. ถ้านักเรียนเป็น ณเดชน์ นักเรียนจะท าอย่างไร ให้สมาชิกให้เหตุผล บอกข้อดี ข้อเสีย 

ของทางเลือกท่ีนักเรียนเลือก 
ตอบ........................................................................... ......................................................... 
เหตุผล.................................................................................................................................  
ข้อดี............................................................................................................................. ........ 
ข้อเสีย.....................................................................................................................................  
3. ณเชน์ ควรปรับเปลี่ยนความคิดอย่างไร ที่จะท าให้ตนเองมี อารมณ์ และความรู้สึก 

ที่ไม่เป็นผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น 
ตอบ........................................................................... ......................................................... 
........................................................................................................................ .................... 
............................................................................................................................. ............... 
4. ส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลหน้าชั้นเรียน 
 

ชื่อกลุ่ม ............................... 
         รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
 

1.........................................................................2.................................................. .................. 
3.........................................................................4....................... ............................................. 
5.........................................................................6.................................................. .................. 
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       ใบงำนกลุ่มที่  3 
 

“อีกนิดเดียว” 
 
ค ำชี้แจง  สมาชิกแต่ละกลุ่ม อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึนว่าจะท า 
 อย่างไร เพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพและบรรยากาศที่เป็นกันเอง 
 

“อีกนิดเดียว” 
 

 อเล็ก และ หมาก เป็นนักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 5  ได้รับมอบหมายให้จัดบอร์ดหน้าห้อง  
ซึ่งจะต้องท าให้เสร็จภายใน 2 วัน ข้างหน้า แต่งานจัดบอร์ดยังค้างอีกมากต้องเร่งท าให้เสร็จ หมาก 
ป่วยกะทันหัน ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 2 วัน เขามีความวิตกกังวล และเครียดมาก 
เพราะกลัวว่างานจะไม่ส าเร็จ และรู้สึกไม่สบายใจที่ อเล็ก จะต้องท างานหนัก เพียงคนเดียว เมื่อ  
อเล็ก ไปเยี่ยม หมาก ก็จะซักถามถึงงาน อเล็ก ควรท าอย่างไร 
 
สิ่งท่ี อเล็ก ควรท ำ : 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
ชื่อกลุ่ม ............................... 

         รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
 

1.........................................................................2.................................................. .................. 
3.........................................................................4..................................... ............................... 
5.........................................................................6.................................................. .................. 
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               ใบงำนกลุ่มที่ 4 
              “เสียดำยจัง” 

 
ค ำชี้แจง  สมาชิกแต่ละกลุ่ม อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึนว่าจะ 
   ท าอย่างไร เพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพและบรรยากาศทีเ่ป็นกันเอง 

 
“เสียดำยจัง” 

 
 รุ่งรัตน์ และ เพ็ญนภา เป็นเด็กเรียนเก่ง ทั้งสองคนสมัครสอบชิงทุนศึกษาต่อต่างประเทศ และมี
ความคาดหวังมากท่ีต้องไปศึกษาและหาประสบการณ์ท่ีต่างประเทศด้วยกัน ผลสอบปรากฏว่ารุ่งรัตน์ 
สอบผ่านเพียงคนเดียว ท าให้เพ็ญนภารู้สึกเสียใจมาก รุ่งรัตน์ควรท าอย่างไร 
 
สิ่งท่ีรุ่งรัตน์ควรท ำ :  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ชื่อกลุ่ม ............................... 
         รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
 

1.........................................................................2....................................................................  
3.........................................................................4.................................................. .................. 
5.........................................................................6..................................... ............................... 
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           ใบงำนกลุ่มที่ 5 
“เพิ่งนึกได้” 

 
        ค ำชี้แจง  สมาชิกแต่ละกลุ่ม อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ ที่เกิดข้ึนว่าจะ 

 ท าอย่างไร  เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพและบรรยากาศท่ีเป็นอันเอง 
 

“เพิ่งนึกได้” 
 

มาริษา และชนิดา เป็นนักเรียน  พักอยู่ห้องพักเดียวกันแต่เรียนคนละห้อง ชนิดาออกไปท าธุระข้างนอก 
บังเอิญมีโทรศัพท์จากแอนฝากข้อความ ว่า “ขอให้ชนิดา น ารายงานมาส่งอาจารย์ด่วน ก่อนเวลา 13.00 น. เพราะ
อาจารย์ต้องไปราชการอีก 3 วัน จึงจะกลับมา ถ้าไม่ส่งรายงาน ต้องเริ่มท าใหม่” มาริษาเป็นคนรับฝากข้อความ 
ชนิดากลับมาห้องพัก เวลา 11.00 น. ด้วยความหงุดหงิดที่ได้เจอะกับเหตุการณ์ขณะออกไปท าธุระข้องนอก 
จน  มาริษา นึกข้ึนได้ว่ามีข้อความฝากถึงชนิดา เธอก็น ามาให้ เมื่อชนิดาได้รับก็หันมามองนาฬิกาซึ่งขณะนี้เวลา  
13.10 น. แล้ว ชนิดา ยิ่งมีความรู้สึกที่แย่มาก เพราะรายงานชิ้นนี้ส าคัญมาก ถ้าน าไปส่งไม่ทัน เธอต้องเริ่มท าใหม่ 
ซึ่งต้องใช้เวลานานประมาณ 1 เดือน  มาริษา และชนิดา ควรท าอย่างไร 
 
สิ่งท่ีมำริษำและชนิดำควรท ำ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
 
 

 

ชื่อกลุ่ม ............................... 
         รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
 

1.........................................................................2.................................................. .................. 
3.........................................................................4..................................... ............................... 
5.........................................................................6.................................................. .................. 
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ใบงานกิจกรรม 

เรื่อง สรุปสาระส าคัญ “เราเพื่อนกัน” 
  

ค ำชี้แจง  สมาชิกแต่ละกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้วตอบค าถามลงในใบงานกิจกรรม กลุ่มน าเสนอผลงาน 
            หน้าชั้นเรียน  

 
1. “เราเพ่ือนกัน”  ในความหมายของกลุ่ม คือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
 
2. ทักษะการปรับตัว มีความส าคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
 
3. ทักษะชีวิตที่จ าเป็นในการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน ควรมีทักษะใดบ้าง เพราะอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
 
4. ข้อคิดที่ได้ประโยชน์และสาระส าคัญของกิจกรรม “เราเพ่ือนกัน”  นักเรียนได้อะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

 
ชื่อกลุ่ม ............................... 

         รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
 

1.........................................................................2.................................................. .................. 
3.........................................................................4....................................................................  
5.........................................................................6.................................................. .................. 
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พัฒนำกำรของเด็กช่วงอำยุ 6 – 12  ปี 

พัฒนาการด้านอารมณ์  พัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

พัฒนาการด้านสังคม 

-ชอบความตื่นเต้น 
-พึงพอใจในสิ่ง 
 แปลกใหม่ 
-ชอบการยกย่อง        
แต่ไม่ชอบการเปรียบเทียบ 
-รู้จักใช้เหตุผล 
-สนใจที่จะสะสมสิ่งของ 
-สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง  
-ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ 
-มีความคิดที่ 
 ละเอียดอ่อนมากขึ้น  
-สามารถเข้าใจอารมณ์ 
 ของตนเองและผู้อื่น  
 ได้ดีขึ้น  
-ควบคุมอารมณ์ 
 ของตนได้  
-เรียนรู้ที่จะแสดง 
 อารมณ์ได้เหมาะสม 
 ในรูปแบบที่สังคม 
 ยอมรับได้  
(ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต, 
2541, น. 81-82 ;  
สุชา จันทน์เอม, 
2540, น. 131-132)  

- มีความรู้ในด้านภาษา 
- มีความรู้ความเข้าใจ 
  ในสิ่งต่างๆรอบตัว 
  มากขึ้น  
- สามารถคิดหาเหตุผล  
- แก้ปัญหาอย่าง 
  เป็นระบบ 
- สามารถเข้าใจ 

กฎเกณฑ์ต่างๆที่เป็น
รูปธรรม และ
พฤติกรรม ที่เด็ก 

  สามารถปฎิบัติได้  
  เช่น การตั้งใจเรียน  

เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
ผู้ใหญ่ เป็นการท า
ความดี (Piaget : 
Constructivist 
Theory ,Concrete 
operational stage) 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- พยายามกระท า     
สิ่งต่างๆเพ่ือให้เห็น
สามารถท าได้หรือ
ประสบความส าเร็จ 

- ตอบค าถามอย่าง    
มีเหตุผล 

- แก้ปัญหาและรู้จัก   
หาเหตุผล โดยอาศัย
การสังเกต  

- ชอบอ่านหนังสือ 
  ที่กล่าวถึงข้อเท็จจริง 
- ความรู้รอบตัว     
กว้างขึ้น 

- มีความคิดริเริ่ม 
- สามารถเข้าใจ 
  สิ่งต่าง ๆได้รวดเร็ว 
- สามารถคิด 
วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาได้ชัดเจน
มากขึ้น 

- กระตือรือร้น       
ในการแสวงหา
ความรู้จาก 

 แหล่งต่าง ๆ 

- เรียนรู้เกี่ยวกับเพ่ือน ครู การเรียน 
การเล่นกับเพ่ือน(Freud : 
Psychoanalytic Theory , 
Latency stage) 

- อยากให้ผู้อ่ืนยอมรับความสามารถ
ของตนเอง (Erikson :          
ทฤษฎีจิตสังคม ขั้นที่ 4) 

- เลือกปฏิบัติตามเพ่ือน 
- เรียนรู้ทักษะการเข้าสังคมที่เป็น
ประโยชน์ เช่น การยอมรับและ   
มีความรับผิดชอบ การมีน้ าใจ
นักกีฬา และการมีพฤติกรรม      
ที่สังคมยอมรับ  

- อยากให้ผู้อ่ืนยอมรับใน
ความสามารถของตนเอง (Erikson 
: ทฤษฎีจิตสังคม ขั้นที่ 4) 

- ต้องการอิสรภาพเพ่ิมข้ึน 
- เลียนแบบการกระท าต่าง ๆ     
ของคนอ่ืน 

- แสวงหาเพื่อนที่มีความ 
  คล้ายคลึงกันในด้านบุคลิกลักษณะ 
ความชอบ และเป็นเพื่อน           
ที่สามารถไว้วางใจได้ 

- สังคมเฉพาะของเพ่ือนเพศ
เดียวกัน  
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แบบประเมินสมรรถนะนักเรียน 
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แบบประเมินสมรรถนะส ำหรับครูประเมินนักเรียน 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่         /         ปีการศึกษา    
ชื่อ-สกุล เด็กชำย/เด็กหญิง         เลขที ่   
ค ำชี้แจง : ให้ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนวสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง 
             ที่ตรงกับระดับคุณภาพ 

 
 

สมรรถนะ 

 
 

รำยกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ สรุปผลกำร
ประเมิน ดีมำก 

(3) 
ดี 
(2) 

พอใช้ 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

1. ด้ำนกำรศึกษำ 1.1 ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ที่ตนเองสนใจ     

ดีมาก 
ดี 
พอใช้ 
ปรับปรุง 

1.2 มีความสามารถ 
     ในการสร้างองค์ความรู้     

1.3 เชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
    ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    กับอาชีพที่ตนสนใจ 

    

1.4 ปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไข  
และปกป้องปัญหาเกี่ยวกับการเรียน
ของตนเอง 

    

1.5 แก้ไขพฤติกรรมการเรียน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ผลการเรียนยังไม่พึงพอใจ 

    

2. ด้ำนอำชีพ 2.1 ยกตัวอย่างอาชีพที่ตนเอง 
     สนใจ     

 ดีมำก 

 ดี 

 พอใช้ 

 ปรับปรุง 

2.2 อภิปรายความส าคัญ 
     ของอาชีพต่างๆ      

2.3 ยกตัวอย่างแบบอย่าง 
   ผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพ     

2.4 อธิบายเหตุผลในการเลือก 
   อาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง     

2.5 ทดลองท ากิจกรรม 
   เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ     
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สมรรถนะ 

 
รำยกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ สรุปผลกำร
ประเมิน ดีมำก 

(3) 
ดี 

(2) 
พอใช้ 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

3. ด้ำนส่วนตัว 
    และสังคม 

3.1 ยอมรับฟังข้อคิดเห็น 
     ที่แตกต่างของเพ่ือน     

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 
 ปรับปรุง 

3.2 แก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
  ต่าง ๆ โดยใช้เหตุผล  
  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 

    

3.3 เลือกรับหรือไม่รับข้อมูล 
   ข่าวสาร ด้วยหลักเหตุผล 
   และความถูกต้อง 

    

3.4 แสดงพฤติกรรมที่ส่งผลดี 
    ต่อตนเองและผู้อื่น     

3.5 เลือกและใช้เทคโนโลยี 
   เพ่ือการเรียนรู้และการสื่อสาร     

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะอยู่ในระดับคุณภาพ 

ดีมาก  ดี   พอใช้  ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะ            
              

 
เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับคุณภำพ 
         ดีมำก     หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให้ระดับ  3  คะแนน 
         ด ี                   หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง    ให้ระดับ  2  คะแนน 
         พอใช้               หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง               ให้ระดับ  1  คะแนน 
         ต้องปรับปรุง     หมายถึง  ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเลย                 ให้ระดับ  0  คะแนน  

เกณฑ์กำรสรุปผล 
         ดีมำก                หมายถึง  คะแนนรวม  13-15  คะแนน 
         ด ี                   หมายถึง  คะแนนรวม    9-12  คะแนน 
         พอใช้               หมายถึง  คะแนนรวม    1-8   คะแนน 
         ต้องปรับปรุง     หมายถึง  คะแนนรวม     0     คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะส ำหรับนักเรียนประเมินตนเอง 

 

ค ำชี้แจง  แบบประเมินสมรรถนะส าหรับนักเรียนประเมินตนเองแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 

          ตอนที่ 1 การวัดพฤติกรรมการปฏิบัติ มีข้อความท้ังหมด 40 ข้อ เมื่อนักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อแล้ว 
นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างไรให้ตอบในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนมากท่ีสุด ดังนี้ 

 

ไม่เคยปฏิบัติเลย ให้ใส่เครื่องหมาย   √ ที่ช่องหมายเลข 0 

ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ให้ใส่เครื่องหมาย √ ที่ช่องหมายเลข 1 

ปฏิบัติบ่อยครั้ง ให้ใส่เครื่องหมาย     √ ที่ช่องหมายเลข 2 

 

  ตอนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็น ความรู้สึกของนักเรียน มีข้อความทั้งหมด 30 ข้อ เมื่อนักเรียนอ่าน
ข้อความแต่ละข้อแล้ว นักเรียนมีความคิดเห็นหรือความรู้สึกย่างไรให้ตอบในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น                   
หรือความรู้สึกของนักเรียนมากท่ีสุด ดังนี้ 

น้อยที่สุด ให้ใส่เครื่องหมาย  √ ที่ช่องหมายเลข 1 
น้อย ให้ใส่เครื่องหมาย       √   ที่ช่องหมายเลข 2 
ปานกลาง ให้ใส่เครื่องหมาย √ ที่ช่องหมายเลข 3 
มาก ให้ใส่เครื่องหมาย        √   ที่ช่องหมายเลข 4 
มากที่สุด ให้ใส่เครื่องหมาย  √ ที่ช่องหมายเลข 5 

 

ขอให้นักเรียนตอบแบบสอบถามให้ครบทุกรายการประเมิน โดยผลการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
จะไม่มีผลเสียต่อนักเรียนและสถานศึกษาแต่อย่างใด 
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ตอนที่ 1 กำรปฏิบัติของนักเรียน 

 
 

ข้อที่ 

 
 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติ 
ไม่เคย 

(0) 
บาง ครั้ง 

(1) 
บ่อย 

ครั้ง (2) 

ด้ำนกำรศึกษำ 
1 ข้าพเจ้าระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองสนใจ    
2 ข้าพเจ้าเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้

กับอาชีพที่ตนสนใจ 
   

3 ข้าพเจ้าเลือกแนวทางการพัฒนาผลการเรียนของตนเอง    
4 ข้าพเจ้าปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขและปกป้องปัญหา

เกี่ยวกับการเรียนของตนเอง 
   

5 ข้าพเจ้าแก้ไขพฤติกรรมการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ผลการเรียนยังไม่น่าพึงพอใจ 

   

ด้ำนอำชีพ 
1 ข้าพเจ้ายกตัวอย่างอาชีพที่ตนเองสนใจ    
2 ข้าพเจ้าค้นพบข้อมูลอาชีพตามที่ตนสนใจ    
3 ข้าพเจ้าเลือกแบบอย่างผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพ    
4 ข้าพเจ้าเหตุผลในการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง    
5 ข้าพเจ้าทดลองท ากิจกรรมเก่ียวกับอาชีพที่ตนสนใจ    

ด้ำนส่วนตัวและสังคม 
1 ข้าพเจ้ายอมรับฟังข้อคิดเห็นที่แตกต่างของเพ่ือน    
 ข้าพเจ้าแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยใช้เหตุผล 

คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
   

 ข้าพเจ้าเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล 
และความถูกต้อง 

   

 ข้าพเจ้าแสดงพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อตนเองและผู้อ่ืน    
 ข้าพเจ้าเลือกและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

และการสื่อสาร 
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกของนักเรียน 

 
ข้อ
ที ่

 
รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปำนกลำง 
(3) 

มำก 
(4) 

มำกที่สุด 
(5) 

สมรรถนะด้ำนกำรศึกษำ 
1 ข้าพเจ้าใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น/ค้นคว้า/ 

รวบรวมความรู้ 
     

2 เมื่อข้าพเจ้าอ่านบทความเรื่องราว  
ข้าพเจ้าสามารถสร้างเป็นผังความคิดเชื่อมโยง 
อย่างมีเหตุผล 

     

3 ข้าพเจ้าเสาะแสวงหาความรู้เพ่ือใช้ในการเรียน      
4 ข้าพเจ้าใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน

เพ่ือน าเสนอภาระงาน / ชิ้นงาน ในชั้นเรียน 
     

5 ข้าพเจ้าใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดขั้นตอน 
ในการท างานท าให้งานเสร็จเร็วขึ้น 

     

สมรรถนะด้ำนอำชีพ 
1 ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมผู้อ่ืนที่ประสบความส าเร็จ 

ในอาชีพต่างๆ 
     

2 ข้าพเจ้าคิดว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์ 
ในการประกอบอาชีพ 

     

3 ข้าพเจ้าสนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจ      
4 ข้าพเจ้าแสดงผลงานที่เกิดจากความคิด 

และจินตนาการให้ผู้อื่นยอมรับ 
     

5 ข้าพเจ้าสามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ 
มาเชื่อมโยงกับความสนใจและความถนัด 
ของตนเอง 
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ข้อ
ที ่

 
รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปำนกลำง 
(3) 

มำก 
(4) 

มำกที่สุด 
(5) 

สมรรถนะด้ำนส่วนตัวและสังคม 
1 ข้าพเจ้าสนใจที่จะเสริมสร้างความปลอดภัย 

ให้ตนเอง 
     

2 ข้าพเจ้าชอบให้เพื่อนร่วมอภิปรายเสนอแนวคิด       
3 ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจเมื่อแก้ปัญหาได้ส าเร็จ

อย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับคุณธรรม 
     

4 ข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงการถูกชักชวนไปในสถานที่
เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ/ความไม่ปลอดภัย 

     

5 ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจเมื่อแก้ปัญหาได้ส าเร็จ
อย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับคุณธรรม 
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ภำคผนวก 
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ตัวอย่ำงกำรก ำหนดเกณฑ์คุณภำพ 
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ด้ำนกำรศึกษำ 
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
 

ระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม ดี พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ ปรับปรุง 

บอกประโยชน์ของกลุ่ม
สาระฯต่างๆ ระบุกลุ่ม
สาระฯที่สนใจและ
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มสาระฯ     
กับอาชีพที่ตนสนใจ 

บอกประโยชน์ของ
กลุ่มสาระฯต่างๆได้
ชัดเจน ระบุกลุ่ม
สาระฯที่สนใจ  
และอธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มสาระฯ
กับอาชีพที่ตนสนใจ
ได้อย่างละเอียด 

บอกประโยชน์ของ
กลุ่มสาระฯต่างๆได้
ชัดเจน ระบุกลุ่ม
สาระฯที่สนใจ 
และอธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มสาระฯ
กับอาชีพที่ตนสนใจ
ได้ 

บอกประโยชน์ของ
กลุ่มสาระฯต่างๆได้ 
ระบุกลุ่มสาระฯที่
สนใจและอธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มสาระฯ
กับอาชีพที่ตนสนใจ 

บอกประโยชน์ของ
กลุ่มสาระฯต่างๆ 
ระบุกลุ่มสาระฯ    
ที่สนใจและอธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มสาระฯ
กับอาชีพที่ตนสนใจ
ได้ไม่ชัดเจน 

เลือกแนวทางแก้ไข
พฤติกรรมการเรียนในกลุ่ม
สาระฯที่ผลการเรียน        
ยังไม่พึงพอใจ 

ปฏิบัติตามแนวทาง  
ที่เลือก เพ่ือแก้ไข
พฤติกรรมการเรียน 
ในกลุ่มสาระฯ         
ที่ผลการเรียน         
ยังไม่พึงพอใจได้
อย่างเหมาะสม 
และสม่ าเสมอ 

ปฏิบัติตามแนวทาง 
ที่เลือก เพ่ือแก้ไข
พฤติกรรมการเรียน 
ในกลุ่มสาระฯ           
ที่ผลการเรียน        
ยังไม่พึงพอใจได้
อย่างเหมาะสม 
และในบางครั้ง 

ปฏิบัติตามแนวทางที่
เลือก เพ่ือแก้ไข
พฤติกรรมการเรียน  
ในกลุ่มสาระฯ         
ที่ผลการเรียน        
ยังไม่พึงพอใจ        
ได้ในบางครั้ง 

ปฏิบัติตามแนวทาง  
ที่เลือก เพ่ือแก้ไข
พฤติกรรมการเรียน  
ในกลุ่มสาระฯ         
ที่ผลการเรียน        
ยังไม่พึงพอใจไม่ได้ 
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ด้ำนอำชีพ 
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำชีพ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
 

ระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม ดี พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ ปรับปรุง 

ทดลองท ากิจกรรม
เกี่ยวกับอาชีพที่ตน  
สนใจได้ 

ลองท ากิจกรรม
เกี่ยวกับอาชีพด้วย
ความมุ่งม่ัน ตั้งใจ 
จนสามารถสรุป
ประสบการณ์และ
วางแผนอนาคตต่อ
ได้ 

ลองท ากิจกรรม
เกี่ยวกับอาชีพด้วย
ความตั้งใจ        
จนสามารถสรุป
ประสบการณ์และ
วางแผนอนาคต 
ต่อได้ 

ลองท ากิจกรรม
เกี่ยวกับอาชีพและ
สามารถสรุป
ประสบการณ์
วางแผนอนาคต 
ต่อได้ 

ลองท ากิจกรรม
เกี่ยวกับอาชีพและ
สรุปประสบการณ์
ได้ 

ยกตัวอย่างอาชีพที่สนใจ 
และอธิบายคุณลักษณะ
ที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ  

ยกตัวอย่างอาชีพ   
ที่สนใจ และอธิบาย
คุณลักษณะที่ท าให้
ประสบความส าเร็จ
ในอาชีพอย่าง
ละเอียดและชัดเจน  

ยกตัวอย่างอาชีพ   
ที่สนใจ และอธิบาย
คุณลักษณะที่ท าให้
ประสบความส าเร็จ
ในอาชีพ ได้ชัดเจน 

ยกตัวอย่างอาชีพที่
สนใจ และอธิบาย
คุณลักษณะที่ท าให้
ประสบความส าเร็จ
ในอาชีพได้ 

ยกตัวอย่างอาชีพ   
ที่สนใจ และอธิบาย
คุณลักษณะที่ท าให้
ประสบความส าเร็จ
ในอาชีพไม่ได้ 

อธิบายลักษณะ และ
ความส าคัญของอาชีพ
ต่างๆ ได้ 

สามารถอธิบาย
ลักษณะ และ
ความส าคัญของ
อาชีพต่างๆ ที่มี
คุณค่าและเกื้อกูล
กันได้อย่างชัดเจน 
มากกว่า  5  อาชีพ 

สามารถอธิบาย
ลักษณะ และ
ความส าคัญของ
อาชีพต่างๆ ที่มี
คุณค่าและเกื้อกูล
กันได้มากกว่า 5  
อาชีพ 

สามารถอธิบาย
ลักษณะ และ
ความส าคัญของ
อาชีพต่างๆ ที่มี
คุณค่าและเกื้อกูล
กันได้ ได้  5  อาชีพ 

สามารถอธิบาย
ลักษณะ และ
ความส าคัญของ
อาชีพต่างๆที่มี
คุณค่าและเกื้อกูล
กันได้ ได้น้อยกว่า  
5  อาชีพ 
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ด้ำนส่วนตัวและสังคม 
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและด ำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
 

ระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม ดี พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ ปรับปรุง 

เลือกรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีเหตุผลและความ
ถูกต้อง   

วิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมี
เหตุผล และ
ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 
อย่างหลากหลาย 
ก่อนตัดสินใจเลือก
รับข่าวสาร 

วิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมี
เหตุผล และ
ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง ก่อน
ตัดสินใจเลือกรับ
ข่าวสาร 

วิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารและ
ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง  
ก่อนตัดสินใจเลือก
รับข่าวสาร 

รับข้อมูลข่าวสาร
โดยมีการวิเคราะห์
เหตุผล แต่ไม่
ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง   

แก้ไขปัญหา โดยใช้
ข้อมูลเหตุผล และ
คุณธรรม 
 

แก้ปัญหาด้วย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้เหตุผลและ
คุณธรรมได้ 
อย่างสร้างสรรค์ 

แก้ปัญหาด้วย 
การวิเคราะห์ข้อมูล    
ใช้เหตุผลและ
คุณธรรมได้ 
อย่างเหมาะสม 

แก้ปัญหาด้วย 
การวิเคราะห์ข้อมูล    
ใช้เหตุผลและ
คุณธรรมแก้ปัญหา
ด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้เหตุผล
และคุณธรรม
วิเคราะห์ข้อมูล    
ใช้เหตุผลและ
คุณธรรม 

แก้ปัญหาโดยไม่
ผ่านการวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้เหตุผล 

ยอมรับฟังข้อคิดเห็นที่
แตกต่างของเพื่อน และ
แสดงพฤติกรรมที่ส่งผลดี
ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ 

รับฟังข้อคิดเห็นที่
แตกต่างของเพื่อน
ด้วยความตั้งใจ 
และร่วมแสดง 
ความคิดเห็นได้ตรง
ประเด็นด้วยค าพูดที่
เหมาะสม  

รับฟังข้อคิดเห็น     
ที่แตกต่างของเพ่ือน
ด้วยความตั้งใจ 
และร่วมแสดง 
ความคิดเห็นได้ตรง
ประเด็น 

รับฟังข้อคิดเห็นที่
แตกต่างของเพื่อน
ด้วยความตั้งใจ 
และร่วมแสดง 
ความคิดเห็น 

รับฟังข้อคิดเห็น    
ที่แตกต่างของเพ่ือน
อย่างไม่ตั้งใจ  
และร่วมแสดง 
ความคิดเห็น 

 

 



 

  

 

312 

                   คณะท ำงำน 
แผนพัฒนำกำรแนะแนวและแนวทำงกำรจัดกิจกรรมแนะแนวระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                       ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
                                 ****************************************** 

ที่ปรึกษำ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

นายอ านาจ 
นายพีระ 
นายสุเทพ 
นายบุญรักษ์ 
นางสุกัญญา 
นางสาวนิจสุดา 

วิชยานุวัต ิ
รัตนวิจิตร 
ชิตยวงษ์ 
ยอดเพชร 
งามบรรจง 
อภินันทาภรณ์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ข้าราชการบ านาญ 
ข้าราชการบ านาญ 
ข้าราชการบ านาญ 
ข้าราชการบ านาญ 

 

คณะท ำงำน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นางสาววิไลวรรณ 
นายวีระ 
นางเนาวรัตน์ 
นางสาวพัชนีพร 
นางสาวณัฐกานต์ 
นางธัญสมร 
นายอนุชา 
นายสุนทร 
นายประภาส 
นางสาวพัชรี 
นายเจษฎา 
นายนววิช 
ว่าที่ร้อยโทพีระพันธ์ 
นายวีระศักดิ์ 
นางพรพิมล 
นางจวงจันทน์ 
นางสาวรตนพร 
นางกันธอร 
นายศิริโชค 
นายปฐมสุข 
นายบัญชา 
นางสายชล 

ใจแก้ว 
อุสาหะ 
ชูสกุล 
สมานมิตร 
มหาวรรณ 
คเชนทร์เดชา 
มีแก้วเจริญ 
ศรีเหรา 
ณ พิกุล 
ถุงแก้ว 
บุญมาโฮม 
นวชีวินมัย 
มะรัตน์ 
ศรีสังข์ 
ชินภักด ี
อาจจุฬา 
พนมพร 
กุลบุตรดี 
พิพัฒน์เสถียรกุล 
สีลาดเลา 
ปลื้มอารมณ์ 
สิงห์สุวรรณ 

ข้าราชการบ านาญ 
ข้าราชการบ านาญ 
ข้าราชการบ านาญ 
ข้าราชการบ านาญ 
ข้าราชการบ านาญ 
ข้าราชการบ านาญ 
หัวหน้าฝ่ายการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
อาจารย์ประจ าฝ่ายการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพม.เขต 2 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.เขต 20 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม สพป.ชลบุรี เขต 2 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยก้าง”รัฐประชาสงเคราะห์” สพป.เชียงราย เขต 4 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ” สพป.นครราชสีมา เขต 7 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น 



 

  

 

313 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

นายจิรกร 
นายกฤศ 
นางชเนตตี 
นางสาวปลิดา 
นายจีรัฐติกุล 
นางสาวศิริวัฒนาพร 

ฐาวิรัตน์ 
วงค์เรือง 
ชนชอบธรรม 
พันธ์วัน 
ดอนวิจารณ์ขจร 
พริ้งเพราะ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 31 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม.เขต 36 
ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 25 
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 32 

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 

นางธนวรรณพร 
นางสาวจารุนันต์ 
นางดรุณจิต 
นางพัชรา 
นางกชวิมล 
นางพวงพร 
นางอภิศญารัศม์ิ 
นางรดีวันต์ 
นางยินดี 
นางเพ็ญประภา 
นางเพ็ญศรี 
นายสุทธิสันต์ 
นางสุทิศา 
นางสาวนิยม 
นางธัญยธรณ์ 
นางสาวอุทุมพร 
นางรัชฎาพร 
นายศักดินาณันพ์ 
นางเครือวัลย์ 
นายอภิเชษฐ์ 
นางพัชรินทร์ 
นางรัชนี 
นางจริญญา 
นางกาญจนา 
นางวิไลลักษณ์ 
นางเพลินพิศ 
นางพัชรินทร์ 
นางกรรณานุช 
นายภัทรวีร์ 

สังข์พิชัย 
หมู่อ าพันธ์ 
ม่วงมงคล 
แย้มส าราญ 
ไชยะโสดา 
นิลนิยม 
ประราศี 
ปิ่นแก้วเกียรติ์ 
คงทน 
ซุยกระเดื่อง 
ทองนพเก้า 
ล าโพงเหนือ 
จารุเดชา 
อยู่รัมย์ 
ธ ารงกุลไพบูลย์ 
เมืองใจ 
ศักดิ์เศรณี 
อัครเสนากุล 
พนมหิรัญ 
จันทนา 
รัตนวงษ ์
เต็มแก้ว 
ปิยะมิตร 
บัวค า 
ชูสกุล 
ศรีสุวรรณ 
กองสินแก้ว 
มูลค า 
คุณโท 

ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 9 
ศึกษานิเทศก์ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 
ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 1 
ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 
ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 27 
ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 12 
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม.เขต 25 
ครู โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต 2 
ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป.เชียงราย เขต 2 
ครู โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
ครู โรงเรียนโสตศึกษา สพป.นครปฐม 
ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
ครู โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
ครู โรงเรียนสตรีวิทยา 2 สพม.เขต 2 
ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม.เขต 25 
ครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม.เขต 41 
ครู โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป.พิษณุโลก เขต 1 
ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต 2 
ครู โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป.พิษณุโลก เขต 3 
ครู โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.เขต 25 
ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.เขต 38 
ครู โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม.เขต 28 
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม.เขต 34 
ครู โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สพม.เขต 15 
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58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 

นางกาญจนา 
นางสาวสวิตตา 
นางจิราพรรณ 
นางทวีสิน 
นางสาวภณิชชา 
นางสาวรุ่งทิพย์ 
นางจรัสพักตร์ 
นางลักษณา 
นางอุบล 
นางอุไรวรรณ 
นางสาวลดา 
นายสามารถ 

โทขันธ์ 
ปัจจัย 
เพียนอก 
กฤษสุวรรณ์ 
อุดมเลิศปรีชา 
เสาสูง 
ชูพิพัฒน์ 
ตั้งจรูญชัย 
วงศ์ทับแก้ว 
อินทะสะ 
เย็นใจ 
รัตนสาคร 

ครู โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม.เขต 28 
ครู โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม.เขต 32 
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 31 
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 31 
ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง สพม.เขต 18 
ครู โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 
นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 
นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1 
นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 9 
นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 6 
นักวิชาการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
นักวิชาการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

70. 
 

71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 

นางเกษศิรินทร์ 
 
นางสาวเปรมวดี 
นางสาวชุลีกร 
นางสาวสุรีย์ 
นางศรินทร 
นางสาวบุญกัณฐพันธ ์
นางสาวสุภาพร 
นางสาววิภาวรรณ ์
นายวงศกร 
นายจิตตกร 

สุวรรณสุนทร 
 
ศรีธนพล 
โชติดี 
เนตรมณีสุข 
ตั้งหลักชัย 
วัลย์มาลี 
คงช่วยชาติ 
กันธา 
มาระวงค์ 
ศรีทร 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว  
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

คณะบรรณำธิกำร 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 

นางเกษศิรินทร์ 
 
นางสาวเปรมวดี 
นางสาวสุภาพร 
นางสาววิภาวรรณ ์
นายวงศกร 

สุวรรณสุนทร 
 
ศรีธนพล 
คงช่วยชาติ 
กันธา 
มาระวงค์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ออกแบบปกและรูปเล่ม 
1. 
 
2. 

นางเกษศิรินทร์ 
 
นางพัชรินทร์ 

สุวรรณสุนทร 
 
กองสินแก้ว 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ครู โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม.เขต 28 
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